Nieuws uit de bibliotheek – november
Sinterklaas is in aantocht. Er zijn veel boeken over dit feest geschreven.
Hieronder een paar tips:
Groep 1 en 2
De zus van Sinterklaas – Tiny Fisscher
Wist je dat Sinterklaas een zus heeft? Ja heus, een tweelingzus zelfs! Niet veel
mensen weten dat, want Klaasje blijft elk jaar noodgedwongen achter in Spanje. Maar
dit keer is ze het beu: ze wil ook wel eens met de pakjesboot mee naar Nederland en
cadeautjes uitdelen. Sinterklaas vindt dat natuurlijk maar niks, dus bedenkt Klaasje
een list. Klaasje sluit Sinterklaas op en doet zich voor als de goedheiligman - wat niet
zo moeilijk is, omdat ze erg op elkaar lijken. Een tijdlang weet ze iedereen om de tuin
te leiden, maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. In een
speedboot, in dit geval...
Groep 3 en 4
Het kleinste pietje – Sjoerd Kuyper
Broes’ vader werkt als piet voor Sinterklaas. Als het pietenpak van de stomerij komt,
weet Broes dat het weer Sinterklaastijd is. Heel graag wil hij zelf ook vriend/piet
van Sinterklaas worden. Hij verstopt zich in de bus die alle moeders en vaders die
ook piet zijn, komt ophalen. Sinterklaas weet maar een oplossing: dat Broes ook een
piet(je) wordt.
Dit vriendelijke prentenboek is een zelfstandig vervolg op 'De vrienden van
Sinterklaas', waarin de traditionele Zwarte Piet niet meer voorkomt. De pieten zijn
vrienden van Sinterklaas en kiezen als schmink hun favoriete kleur.
Groep 5 en 6
De Pakjespiraat – Reggie Naus
Billy Donderbus en Michiel Brugman zijn vrienden en buren. De Donderbussen zijn
piraten en hebben een hekel aan Sinterklaas. Bij piraten worden stoute kinderen
beloond, maar Sint doet precies het omgekeerde. Dus barricaderen ze hun woning.
Opa D. heeft aan alles een hekel, is onbehouwen, zuipt en is agressief. En pakjesavond
is voor hem de ergste avond van het jaar. In de buurt wordt gedemonstreerd door
mensen die voor en tegen Zwarte Piet zijn. Opa gaat als Sint verkleed op rooftocht
bij de andere buren van Billy. Hij steelt en slaat de boel aan diggelen. Michiel en Billy
proberen hem te stoppen. Ook de andere leden van de familie Donderbus trachten
hem te vangen. Maar is hij wel te stoppen en door wie? Ook wordt duidelijk hoe het
zo is gekomen dat Pieten zwart zijn geworden en Amerigo wit. Maar krijgen ze toch
een andere kleur?
Groep 7 en 8
De pony van Sinterklaas – Frans van Duijn
Opvallen is niet voor iedereen leuk. Emma Fontein (10) heeft zo haar redenen om er
een hekel aan te hebben. Maar alles wordt anders als er vlak voor de intocht van
Sinterklaas bij haar thuis een pony door het dak heen stort. Samen met dit
hondsbrutale beest, naar eigen zeggen de koning der dieren, beleeft ze een avontuur
waardoor ze met veel plezier wereldberoemd wordt.

