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GI-GA-GROEN



Dat wil ik zien!
Er klinkt geritsel, gesnuffel en een grom. Sam en
Soof zien nog net iets grijswits wegschieten. Is het
soms een wolf? Ze volgen de sporen de hele tuin
door. Ga je mee op avontuur? Want er valt van
alles te ontdekken!
In dit fantasievolle verhaal kom je samen met Soof
en Sam allerlei bijzondere dieren tegen. Met
weetjes en QR-codes naar zoekplaten.

ACTIEBOEK MIDDENBOUW
Lianne Biemond
Uitgeverij De Banier
ISBN 9789087188108 | Gebonden | ca 96 pagina’s
Actieprijs: € 6,25
Prijs na 31 oktober 2022 € 14,99

ACTIEBOEK ONDERBOUW
Hanna Holwerda | Royal Jongbloed

ISBN 9789085434818 | Gebonden | 32 pagina’s 
Actieprijs € 7,25

Prijs na 31 oktober 2022 € 14,99
 
 
 
 

De groene reis van Pien en Gijs
Er valt een brief op de mat. Een brief van het
reisbureau. Maar wat erin staat, is niet leuk. De
vakantie naar Griekenland kan niet doorgaan.
Wat nu? De opa van Pien en Gijs heeft een plan.
Een heel groen plan. Hij zegt: ga op reis met de
fiets. Dan vervuil je niets! Daar gaan ze dan:
papa, mama, Pien, Gijs en… Flip!
Het wordt een fantastische fietsvakantie.



ACTIEBOEK BOVENBOUW
Evelien van Dort

  Uitgeverij KokBoekencentrum
ISBN 9789026625589 | Gebonden | 96 pagina’s 

Actieprijs: € 6,25
Prijs na 31 oktober 2022 € 9,99

 
 
 
 

Pudding met tomatensaus
Het is natuurweek in de groep 8 van Sam en
Noor. Ze gaan vegetarisch koken, planten
verzorgen en ze brengen bloemen naar de
zorginstelling waar de oma van Noor tijdelijk
woont. De aarde en alles wat daarop leeft, is
een prachtig geschenk waar we goed voor
moeten zorgen, vindt de juf. Door de
buitenlessen ontdekken Sam en Noor hoe
mooi de natuur is. 

Luisterboek - cd (MP3)
Pudding met
tomatensaus
Evelien van Dort
Uitgeverij De Toren
ISBN 9789493043763
Actieverkoopprijs: € 6,25

Luisterboek - cd (MP3) 
De groene reis van
Pien en Gijs
Lianne Biemond
Uitgeverij De Toren
ISBN 9789493043756
Actieverkoopprijs: € 6,25

let op: de luistercd is een mp3 en daardoor mogelijk
niet op verouderde apparaten af te spelen.



WERKMAP VOOR BASISSCHOLEN
BCB i.s.m. Platform Christelijke Kinderboeken 
ISBN 9789082389456  | Prijs: € 17,75

De Werkmap voor basisscholen geeft uitgebreide
lees- en lessuggesties en boekbesprekingen bij de
actieboeken en gaat in op het thema GI-GA-GROEN.
De werkmappen worden begin september
uitgeleverd, tegelijk met de actieproducten.
Boekhandels kunnen half augustus bij BCB digitaal
materiaal aanvragen (lage resolutie) voor scholen
die de werkmap besteld hebben en eerder starten
met de voorbereiding.

CRIDZ BOEKENKRANT 2022
BCB i.s.m. Platform Christelijke Kinderboeken
Prijs per 100 ex: € 37,50  | 24 pag.

De CRIDZ Boekenkrant is een leuk, kleurrijk
magazine van en voor kinderen voor de midden-
en bovenbouw.
Met puzzels, verslagen, opdrachten, weetjes en
interviews gericht op het thema GI-GA-GROEN.
Met recensies van kinderen en speciale aandacht
voor andere boeken rond het thema. Een leuk
magazine om uit te delen tijdens de
Kinderboekenweek! UITGAVE 2021

UITGAVE 2021



Bestel het materiaal voor deKinderboekenweekvia uw boekhandel 

Actieprentenboek: Dat wil ik zien!
Actieboek middenbouw: De groene reis van Pien en Gijs 
Actieboek bovenbouw: Pudding met tomatensaus
Werkmap voor basisscholen, inclusief actiepakket Red een Kind
Exemplaar CRIDZ Boekenkrant
Poster A2 actieboeken
Poster A2 actielied onderbouw

SCHOLENPAKKET
Prijs: € 35,00

Voor scholen is een kant-en-klaar pakket beschikbaar met alle
materialen voor een goede voorbereiding van de christelijke
Kinderboekenweek op school: 

SCHOLENACTIE RED EEN KIND
Ook dit jaar heeft BCB in samenwerking met Red een Kind een

sponsoractie bedacht voor scholen. Helpt uw school in de buurt
mee om kinderen in armoede kansen voor de toekomst te

bieden? 
 

Bij het scholenpakket en bij een losse Werkmap ontvangt u een
Red een Kind actiepakket.  Het actiepakket is ook los te bestellen

bij Red een Kind. 10 % van de opbrengst mag u besteden aan
boeken voor uw schoolbieb . 

 
 
 

 

10% voor

de school

bieb
 



Poster A2 - met actieproducten                      per 2 stuks
Boekenlegger                                                     per 25 stuks
Vlaggetjeslijn (papier) | Lengte: 5 meter     per stuk
Kleurplaat - uit Dat wil ik zien!                       per 25 stuks
Poster A2 - actielied                                          per stuk

EXTRA PROMOTIEMATERIAAL LOS TE BESTELLEN             

Maak de Kinderboekenweek extra feestelijk op school (de prijzen vindt u op
het bestelformulier in de nieuwsbrief):

Kindertheater Deepdeep maakt een voorstelling
bij het actieboek Dat wil ik zien! voor kinderen
tussen 4 en 9 jaar. Ze komen graag bij u op
school. Meer weten? Neem contact op met
deepdeep via deepdeep.nl of 06-26986480.

INFORMATIE OVER UW BESTELLING 

BESTELLING 
Lever uw bestelformulier zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 mei, in bij uw
christelijke boekhandel. Gebruik de knop Bestelformulier in de nieuwsbrief
en stuur uw bestand naar de christelijke boekhandel.

U ontvangt uw bestelling half september via de boekhandel. 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.

GEBRUIK 
De verkoop van de actieproducten start op 5 oktober 2022. Daarom mag u
tot die datum de materialen alleen gebruiken voor lesvoorbereidingen
(intern gebruik).


