
Vanaf 12 juni te koop

€ 2,50



Ontdek de leesbevorderingscampagne 
Geef een (prenten)boek cadeau
Geef een (prenten)boek cadeau heeft als 
missie om alle kinderen in Nederland en 
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de 
mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. 
Boekhandels en diverse landelijke organi-
saties bundelen hun krachten om elk jaar 
een jeugd- en een prentenboek klassieker 
voor een klein bedrag beschikbaar te 
maken. Dit jaar zijn de titels Koning van 
 Katoren van Jan Terlouw en Woeste Willem 
van Ingrid en Dieter Schubert. 

(Voor)leesplezier essentieel voor de (taal)
ontwikkeling van kinderen.
Het effect op woordenschatontwikkeling is 
onevenaarbaar: met een kwartier vrij lezen 
per dag leren kinderen gemiddeld 1000 
woorden per jaar!

Grijp deze kans aan om de kinderen op 
school of op de kinderopvang een boek 
cadeau te doen en (voor)leesplezier te 
stimuleren. Met een boek geef je immers 
niet alleen een cadeautje en creëer je een 
contact moment, maar kun je kinderen, 
ouders, grootouders, leerkrachten en pe-
dagogisch medewerkers ook laten zien hoe 
belangrijk én leuk voorlezen is.

Woeste Willem bestellen voor je klas, groep 
of kinderopvang?
Woeste Willem van Ingrid en Dieter  Schubert 
is vanaf 12 juni voor € 2,50 beschikbaar 
in de boekhandel. Wil je een grote oplage 
bestellen, bijvoorbeeld voor de opvang? Geef 
dan z.s.m. je bestelling door bij de plaatselij-
ke boek handel. Mis ook het gratis promotie-
materiaal van Woeste Willem niet, vraag je 
boekhandelaar naar posters, want op = op.
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Ingrid en Dieter Schubert: veertig jaar prentenboeken makers
Ingrid en Dieter Schubert maken al veertig jaar samen 
prenten boeken. Hun boeken zijn over de hele wereld bekend, 
met titels als Platvoetje, Monkie (bekroond met een Gouden 
 Penseel), Er ligt een krokodil onder mijn bed, De paraplu en 
Woeste Willem. Deze klassieker over de vriendschap tussen 
een jongetje en een mopperige zeerover verscheen voor het 
eerst in 1992. 

Woeste Willem in de groep of in de klas?
Ga in de klas aan de slag met de thema’s 
piraten/zeerovers, zomer, vriendschap en 
avontuur:

• Anke van Boxmeer & Els van Dijck maak-
ten deze lessuggesties bij Woeste Willem 
voor de uitgave Spelen met prentenboe-
ken.

• Kleuteruniversiteit heeft een lesproject 
gemaakt bij Woeste Willem over piraten. 
Speciaal voor de campagne loopt van 
8 juni t/m 19 juni een kortingsperiode 
waarbij het lespakket te koop is voor 
slechts € 10,- (was € 17,95).

• LEES met LOES heeft een lesbrief ont-
wikkeld waarin ook aandacht is besteed 
aan de diepere lagen in het verhaal van 
Woeste Willem die te bestellen is op haar 
site.

Met Woeste Willem thuis aan de slag?
Nu alles anders is, hebben wij ook leuke 
spel-, lees- en doe-activiteiten rond Woeste 
Willem gedeeld op onze social media, die 
de kinderen (en ouders) thuis kunnen doen 
met de hashtag #ikleesthuis.

Vertelplaten
Voorlezen voor een grote groep wordt nog 
leuker en makkelijker met Kamishibai- 
vertelplaten. Op de voorzijden zijn de illus-
traties uit het boek op groot formaat zicht-
baar, en op de achterzijden de begeleidende 
tekst. De vertelplaten worden geleverd in 
een luxe, hersluitbare enveloppe verpakking. 
€ 29,95 | bestel de platen bij de lokale boek-
handel

Tip voor NT2-onderwijs
Stichting VoorleesExpress biedt op  
www.prentenboekeninalle talen.nl audio-
fragmenten aan van het prentenboek 
Woeste Willem, in wel 20 verschillende 
talen. Zo kun je, met het prentenboek op 
schoot, lekker luisteren naar het verhaal 
in bijvoorbeeld het Pools, Turks, Papia-
ments of Tigrinya.

Boek de voorstelling Woeste Willem
Rik Rikken speelt al meer dan 30 jaar the-
ater voor kinderen. De voorstelling Woeste 
Willem is 25 minuten plezier, spanning 
en avontuur. Kijk voor meer informatie op 
 www.geefeenprentenboekcadeau.nl onder 
het kopje ‘onderwijs’.



Contactgegevens
PROMOTIE
• Voor boekhandel en pers: Patty de Block info@geefeenboekcadeau.nl
• Voor onderwijs: onderwijs@geefeenboekcadeau.nl 

UITVOERING EN VERANTWOORDELIJKHEID
De uitgaven vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de stichting Geef een 
boek cadeau. De praktische uitvoering is ondergebracht bij de ‘social enterprise’ 
Geef een (prenten)boek cadeau.

www.geefeenprentenboekcadeau.nl


