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Het thema van de Boekenweek is ‘EN TOEN?’ Met dit thema gaan we terug in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en
laat kinderen werelden van vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken (maar je kunt
er in het actieprentenboek wel even mee op reis!). Verken de wereld van toen door het lezen van boeken.

Door de samenwerking van BCB met CPNB is er in 2020 ook in de christelijke boekhandel een Kinderboekenweek in
plaats van maand. De actieprijzen gelden wel voor de hele maand oktober!

Meer informatie over het
bestellen van alle
actieproducten vindt u op
pagina 4 van dit
informatieblad.

Michel de Boer
Buddy Books | ISBN 9789087820633
Gebonden, 32 pagina’s - full colour binnenwerk
Actieprijs € 6,95 (prijs na 31 oktober 2020 € 9,95)
Dit boek is een tijdmachien.
Ga het lezen en je zal zien:
ineens ben je ergens anders, dan waar je eerder was.
Sta je zomaar op de maan en niet meer in de klas.
Of ben je niet meer thuis, maar in een groot paleis.
Of met een zeevaarder op wereldreis.
Dit prentenboek neemt je mee naar belangrijke uitvindingen, ontdekkingen en
gebeurtenissen in de geschiedenis.

Ina van der Beek
Uitgeverij Den Hertog | ISBN 9789033130526
Gebonden, 96 pagina’s
Actieprijs: € 5,95 (prijs na 31 oktober 2020 € 9,50)
Tijn begint al langs de smalle paadjes te rennen. ‘Kom op, Mees, we zijn ridders en gaan
het kasteel bestormen.’ Opeens staat Mees stil. Hij trekt Tijn aan zijn mouw. ‘Tijn,’ zegt hij
zacht, ‘ik denk dat wij best zonder opa en oma helemaal boven in de torens kunnen gaan
kijken.’
Samen met opa en oma gaan Mees en Tijn naar een echt kasteel. Stiekem maken ze een
plan om op onderzoek te gaan in de afgesloten torens. In een hoge torenkamer doen ze
iets heel doms. Ze weten maar één oplossing: wegwezen! Op weg naar de uitgang stuiten
ze op twee mannen die zich verdacht gedragen. Wat nu?

Actieboek bovenbouw | MAFFE MEESTER DAAN DUIKT IN DE VERLEDEN TIJD
Judith van Helden
Uitgeverij Columbus | ISBN 9789085434474
Gebonden, 96 pagina’s
Actieprijs: € 5,95 (prijs na 31 oktober 2020 € 12,99)
De school van maffe meester Daan bestaat 100 jaar. Voor meester Daan en zijn klas een
uitstekend moment om enthousiast in het verleden te duiken. Ze gaan op jacht naar
bodemschatten uit de Romeinse tijd, proberen een Romeins huis te bouwen en beginnen
zelfs een echt restaurant uit vroeger tijden. Maar natuurlijk gaat er weer van alles
mis/niks verloopt volgens plan, tot groot ongenoegen van de directeur en de iebeejer…
Maffe meester Daan duikt in de verleden tijd is het derde deel van een humoristische
serie over avonturen op school, en kan ook heel goed los gelezen worden.

Tevens verkrijgbaar als Luisterboek cd
Uitgeverij de Toren | ISBN 9789493043114
Actieverkoopprijs: € 5,95
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BCB – ISBN 9789082389449
Prijs: € 13,50
De werkmap En toen? geeft uitgebreide lees- en lessuggesties en boekbesprekingen bij de actieboeken. Dit jaar zijn de
werkbladen niet bij de werkmap gevoegd, maar digitaal te downloaden. Zo wordt het voor de leerkrachten nog
makkelijker om de lessen voor de Kinderboekenweek voor te bereiden.
De werkmappen worden begin september uitgeleverd, tegelijk met de actieproducten. Heeft u de werkmap besteld
dan kunt u vanaf half augustus via de boekhandel digitaal materiaal aanvragen (lage resolutie) om de lessen alvast
voor te bereiden.

Scholenactie Red een Kind
In 2019 hebben de scholen met de actie van Red een Kind een bedrag van ca. € 50.000,- opgehaald! 10 % daarvan
mocht gebruikt worden voor de schoolbieb. Ook dit jaar heeft BCB in samenwerking met Red een Kind weer een leuke
sponsoractie bedacht met het passende thema: 2020: Honger, verleden tijd?. Door sponsors te zoeken voor stukjes
fruit, sparen kinderen voor de schoolbieb en helpen ze kinderen in Rwanda met een moestuin.
Bij elke werkmap scholen is een Red een Kind actiepakket gevoegd.

BCB
Prijs per 100 ex: € 27,50
De CRIDZ Boekenkrant is een leuk, kleurrijk magazine van en voor kinderen voor de midden- en bovenbouw. Alle
puzzels, verslagen, opdrachten, interviews zijn gericht op het thema En toen?. Natuurlijk zijn er in de krant ook
recensies door kinderen te vinden van de actieboeken. Ook is er speciale aandacht voor andere leuke boeken rond het
thema die je niet mag missen.
Het is voor scholen een leuk magazine om uit te delen tijdens de Kinderboekenweek!
De CRIDZ kinderboekenkrant (24 pag.) is per 100 exemplaren te bestellen.

Voor scholen is een kant en klaar pakket beschikbaar, waarin alle materialen zitten voor een goede voorbereiding van
de Kinderboekenweek op school. De volgende materialen zitten in dat pakket:







Actieprentenboek: Tijdmachien
Actieboek middenbouw: Mees en Tijn en het geheim van het kasteel
Actieboek bovenbouw: Maffe Meester Daan duikt in de verleden tijd
Werkmap voor basisscholen, inclusief actiepakket Red een Kind
Exemplaar boekenkrant CRIDZ En toen?
Poster A2 actieboeken

Dit jaar is er voor het eerst geen CD met muziekboek. Wel komt er een themalied, speciaal voor de Kinderboekenweek
geschreven door Make Some Noise Kids.
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De volgende promotiematerialen zijn beschikbaar om de Kinderboekenweek en de actieproducten van BCB zichtbaar
te maken binnen uw school:







Boekenlegger
Vlaggetjeslijn (papier)
Kijkdooskleurplaat
Poster 127x25cm
Poster A2
Uitdeelkaart

‘En toen?’
Met logo Christelijke kinderboeken | Lengte: 5 meter
met afbeeldingen uit ‘Tijdmachien’
met tijdlijn uit ‘Tijdmachien’
met gedicht
met gedicht

per 25 stuks
per stuk
per 25 stuks
per stuk
per stuk
per 25 stuks

Nieuw: kijkdooskleurplaat!
De kleurplaat wordt dit jaar vervangen door een kijkdooskleurplaat: een A4 met diverse in te kleuren, maar ook uit te
knippen afbeeldingen uit het actieprentenboek. De afbeeldingen kunnen in een schoenendoos of gewoon op een
kartonnen plaat worden geplakt.

Nieuw: poster met tijdlijn uit ‘Tijdmachien’
Nieuw dit jaar is de tijdlijnposter. Aan de hand van het actieprentenboek is een tijdlijn door de geschiedenis
opgesteld. Leuk om op te hangen in de klas! De poster is 127 x 25 cm.

Gedichtkaart en -poster
Ook dit jaar is er weer een gedicht geschreven rond het thema van de Kinderboekenweek. Auteur is Henriët
Koornberg-Spronk. De illustratie is van de hand van Liza-Beth Valkema.

BESTELLING
UITLEVERING

GEBRUIK

Lever uw bestelformulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni, in bij uw christelijke boekhandel. De
oplages van de actieproducten worden namelijk bepaald aan de hand van de bestellingen.
Alle actieboeken, de werkmap en de promotiematerialen worden half september uitgeleverd.
Wanneer u al lessen wilt voorbereiden, kunt u bij uw boekhandel digitaal materiaal (lage resolutie)
van de werkmap aanvragen. Dit bestand komt vanaf half augustus beschikbaar.
De verkoop van de actieproducten aan de consument start op 30 september. Daarom mag u tot die
datum de materialen alleen gebruiken voor lesvoorbereidingen (intern gebruik).
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