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Door Caroline Wisse-Weldam

Feest!
Inleiding

Deze maand was het van 1 tot en met 12 oktober
Kinderboekenweek.
Het was alweer de 60e keer dat de Kinderboekenweek
plaatsvond. Daarom is het thema Feest!
Als je tijdens de Kinderboekenweek voor minimaal
€ 10,00 aan kinderboeken kocht, kreeg je het
Kinderboekenweekgeschenk er gratis bij.
Dit jaar is dat boekje geschreven door Harm de Jonge.
Het boek heet Zestig spiegels.
Weet je dat er ook een speciale grotelettereditie is van
het Kinderboekenweekgeschenk? Deze uitgave is tot
stand gekomen dankzij de samenwerking met Fonds XL
en NLBB Vereniging van Leesgehandicapten.

Uitleg
In deze lesbrief draait alles om feesten, het thema van de Kinderboekenweek. Je komt
erachter waarom we bepaalde feestdagen vieren. Ook kijk je naar speciale activiteiten
die georganiseerd werden voor de Kinderboekenweek en bedenk je zelf bij jouw laatst
gelezen boek een activiteit.

Feesten

In het museum Catharijneconvent in Utrecht is de
tentoonstelling ‘Feest! Weet wat je viert.’ Hoe toepasselijk!
Volgens de verhalen gaf de gulle Sint-Maarten bijna al zijn
spullen aan de armen. Zelfs zijn mantel sneed hij
doormidden, om de helft aan een bedelaar te schenken.
Vroeger gingen arme kinderen op zijn feestdag, 11
november, langs de deuren met lampionnen, in de hoop op
iets lekkers om de winter door te komen. Tegenwoordig
doen veel kinderen in bepaalde delen van Nederland dat
voor de lol.
In de zestiende eeuw werden hier al schilderijen over
gemaakt.
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Pieter Balten, Sint Maartens kermis, tweede helft zestiende eeuw, Museum
Catharijneconvent.
Al zevenhonderd jaar vieren we in Nederland de dag van Sinterklaas. Wist je dat
Sinterklaas de beschermheilige van de stad Amsterdam was, maar ook van zeelui,
slagers, ongetrouwde vrouwen en vooral van kinderen? Lange tijd kregen kinderen op de
ochtend van 6 december snoep of cadeaus. Tegenwoordig gebeurt dat vaak een dag
eerder en maken we er een familiefeest van.

Jan Steen, Sinterklaas, Museum Catharijneconvent.
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Opdracht 1
Feest! Weet wat je viert.
Wat weet jij van deze feesten?
Vul de tabel in.
Feest

Wat vieren we?

Wanneer is deze feestdag?

Kerstmis

Pasen

Pinksteren

Hemelvaart

Valentijnsdag

Halloween

Oud & Nieuw

Offerfeest

Chanoeka

Divali
Tip: Kijk op www.feestweetwatjeviert.nl.

Activiteiten
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er altijd activiteiten. Dit jaar waren dat er nog meer
dan anders, omdat het de 60e Kinderboekenweek was.
•

Van 25 september t/m 11 januari 2015 zijn in het Rijksmuseum de originele
tekeningen van de mooiste kinderboeken van het afgelopen jaar te zien.
https://www.rijksmuseum.nl/nl/penselen-in-het-rijksmuseum

•

In de hal van de Centrale Bibliotheek Rotterdam zijn de illustraties uit Fabians
feest van Marit Törnqvist te bekijken.
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/nieuws/marit-toerqvist-en-fabiansfeest.html

•

In museum Catharijneconvent was een kinderboekenfeest. Boeken en
museumobjecten kwamen samen. De mooiste feestverhalen uit verschillende
kinderboeken zijn de rode draad in deze tentoonstelling. Door deze tentoonstelling
kom je achter de betekenis van onze feesten.
www.catharijneconvent.nl
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•

Kinderen voor Kinderen heeft voor de derde keer het lied van de
Kinderboekenweek gemaakt: Feest!
https://www.youtube.com/watch?v=8tlrUm_G10k

•

Bij de clip is ook een dansinstructie gemaakt:
http://kvk.vara.nl/Detail.13385.0.html?tx_ttnews[tt_news]=124615&cHash=bbce
afb6021cea18adc96854a56e6647

•

NS is hoofdsponsor van de Kinderboekenweek. Bij het
Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar kreeg je daarom het Spoorspel cadeau.
Jaja, je leest het goed: een cadeau bij een cadeau!

•

Bij het prentenboek van de Kinderboekenweek, Fabians feest, is een heuse app
gemaakt, waarin je je eigen feestje kunt bouwen. Een mooie aanvulling op het
prentenboek.
https://www.youtube.com/watch?v=ifVrPgCGMHM

Opdracht 2
1
2
3

Aan welke activiteit zou jij willen meedoen?
Waarom?
Zorgt deze activiteit ervoor dat je (meer) gaat lezen?

Opdracht 3
1
2
3

Wat is het laatste boek dat jij hebt gelezen?
Welke activiteiten werden speciaal voor de Kinderboekenweek bij jou in de buurt
georganiseerd? Zoek dit op internet op.
Welke activiteit past het best bij het boek dat jij als laatste hebt gelezen? Je mag
kiezen uit de activiteiten die je bij vraag 2 hebt of uit de activiteiten bij jou in de
buurt, maar wie weet kun jij een andere activiteit vinden die beter bij jouw boek
past. Of misschien kun je zelf iets cools bedenken! Leef je uit!
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