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KINDERBOEKENWEEK 2 t/m 13 oktober 2013: KLAAR VOOR DE START??????!!!
Sprint naar Kinderboekwinkel Kakelbont en ontmoet geweldige kampioenen!

GRAPPENKAMPIOEN LOES RIPHAGEN
Op woensdag 2 oktober om 14.30 uur wordt LOES RIPHAGEN door ons gehuldigd als 
de grappigste prentenboekenmaakster van Kakelbont.  Ze gaat natuurlijk ook signeren 
en voorlezen uit haar boeken. En dat is al een hele stapel: van haar nieuwste 
prentenboeken Zzz (Kinderboekenweek) en Vlieg op, dikke bromvlieg!, 
Superheldjes (2011), Ik wil een walvis! tot Huisbeestenboel (Vlag en Wimpel 2010). Er is veel te zien 
en te lachen in de boeken van Loes!

BOEKENPAUW- EN GULDEN PALETWINNAAR                TOM SCHAMP
Op vrijdag 11 oktober om 14.30 uur komt de winnaar van het Gulden Palet en van de Belgische 
Boekenpauw naar de winkel: TOM SCHAMP. Hij vertelt over zijn bekroonde alfabetboek Het leukste 
abc ter wereld. Eerder won hij een Boekenpauw (de Belgische Gouden Penseel) en een Boekenpluim 
(de Belgische Zilveren Penseel). Vanaf 14.30 uur zit de driedubbele winnaar voor je klaar.

EXPOSITIE TOM SCHAMP: HET LEUKSTE ABC TER WERELD!
Vanaf  oktober hangen de tekeningen uit o.a. het bekroonde boek  Het leukste
abc ter wereld van TOM SCHAMP achter in de winkel. Kom genieten van de 
fantasierijke tekeningen met mensen, dieren, auto’s, noem maar op. 

‘Tom Schamp laat je zien wat je nooit eerder zag, maar vanaf nu beslist niet 
meer kunt wegdenken. Bekijk je immers de kop van een alligator, zet je de bek 
op een kiertje en zet je daar een stokje tussen om hem open te houden, en draai je hem een 
kwartslag, met de opening naar beneden, dan staat daar, natuurlijk, een A’. 
(Uit het juryrapport van de Penseeljury.)

           DE KINDERBOEKENWEEKBOEKEN
                 Wie een kinderboek koopt in de Kinderboekenweek, krijgt daar natuurlijk een cadeau bij: 
             het KINDERBOEKENWEEKGESCHENK Je bent super… Jan! van HARMEN VAN STRAATEN.
             Lees over Jan die door het ministerie van Alleenstaande en In de Steek Gelaten Kinderen naar
            het verschrikkelijke internaat IJsendoorn gestuurd wordt. Jan zal zijn superkrachten 
             moeten gebruiken, maar heeft hij ze nog wel? 
En dan is er het PRENTENBOEK van de Kinderboekenweek,  van LOES RIPHAGEN: 
Een echt Loesverhaal over de pechdag van Meneertje. Wat doe je als je fiets is gestolen, 
soep is aangebrand, hamster dood is gegaan? Voor maar € 5,- kom je het te weten. 
Haal ook de gratis KINDERBOEKENKRANT en de VOORLEESGIDS, boordevol boekentips. 

En achterop deze brief staat onze eigen KAKELBONTE TIPLIJST!

Volgend jaar onze digitale Nieuwsbrief ontvangen? Geef je op via: www.kakelbont.info. 
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