Koningsdag-tip #2: koninklijke leestips
Het is bijna Koningsdag! Duik in de LuisterBieb of de Online Bibliotheek en
ontdek heel veel boeken over koningen, koninginnen, prinsen of prinsessen.
Doelgroep onderbouw/middenbouw/bovenbouw

Wat ga je doen? Dit jaar vieren we Koningsdag anders dan anders, maar
gelukkig zijn er in de LuisterBieb en de Online Bibliotheek heel veel koninklijke
boeken te vinden. Doe je mooiste jurk of pak aan, praat de hele dag met chique
woorden, wuif naar mensen buiten op straat en roep ‘geliefde landgenoten’, bedenk
dat jouw kamer je paleis is en duik in één van de boeken over koningen en
koninginnen (van nu of heel lang geleden).
Koninklijke leestips 0-6 jaar in de Online Bibliotheek:
De Koning wil een hond - Arend van Dam
Eline is een prinses - Ellen Tijsinger
Koninklijke leestips 6-9 jaar in de Online Bibliotheek:
Het geheim van de zwarte Koning - Wieke van Oordt
Leve de koning - Arend van Dam
Waar is Willem? - Emanuel Wiemans
Keverkoningin - M.G. Leonard
Prinses voor eventjes dan - Mirjam Mous
Rood, wit, blauw en oranje - Arend van Dam
Hiephoi, Koningsdag - Janny den Besten
Koninklijke leestips: 9-12 jaar
De Online Bibliotheek:
Dummie de mummie en de drums van Massoeba – Tosca Menten
Het toernooi van Gorlan - John Flanagan (het 1e deel van De Grijze Jager-serie)

De geheime brief voor de koning - J. Kranendonk-Gijssen
Spion voor de prins - Hennie Molenaar
Maar negen dagen Koningin - C. van Rijswijk
Prins Echo - Monique van der Zanden
LuisterBieb:
Koning van Katoren - Jan Terlouw
Keverkoningin - M.G. Leonard
Brief voor de Koning - Tonke Dragt

Wat heb je nodig?
De website van de Online Bibliotheek of de LuisterBieb-app en je bibliotheekpas om
in te loggen.
Een e-reader, tablet of mobiele telefoon om het e-book te lezen

Deze tip komt van Emma en Erica - de Bibliotheek op School Consulenten, Bibliotheek
Kennemerwaard

