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Nieuwsbrief september 2021 

Nieuws rondom & vanuit ‘de Droomspiegel’ 

 

Agenda 

 

4 oktober Dierendag 

5 oktober Dag van de leerkracht 

6 oktober Start Kinderboekenweek 

11 oktober 09.00 uur: Informatieochtend nieuwe leerlingen op locatie Marco Polo 

14 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 

15 oktober Studiedag; alle leerlingen vrij 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie; alle leerlingen vrij  

28 oktober  09.00 uur: Informatieochtend nieuwe ouders op locatie Marco Polo 

29 oktober Gezelschapsspelletjesdag groepen 1-2 

29 oktober Nieuwsbrief oktober 

 

Coronamaatregelen 

Persconferentie: 

Op de persconferentie werd bekend gemaakt dat de Coronamaatregelen voor basisscholen iets 

versoepeld worden. Zoals het er nu naar uitziet betekenen deze versoepelingen dat wanneer een 

leerling positief test op Corona, niet meer automatisch de hele groep in quarantaine moet.  

 

Na overleg bepaalt de GGD wat er moet gebeuren. Dat kan zijn dat er verder niemand in 

quarantaine moet, of misschien alleen kinderen uit hetzelfde tafelgroepje. We zullen de komende tijd 

gaan ervaren hoe dit er in de praktijk uit gaat zien.  

 

Ook is gezegd dat de 1,5 meter losgelaten kan worden. Maar tegelijkertijd wordt er nog wel 

geadviseerd om voldoende afstand van elkaar te houden.  

 

Voorlopig blijven eerdere schoolafspraken van kracht. We zijn met elkaar aan het bekijken op welke 

wijze en wanneer we u als ouder in de school verwelkomen. Uiteraard kunt u wel de school in als u 

bijvoorbeeld een afspraak heeft met de leerkracht of als u bijvoorbeeld hulpouder bent in de 

schoolbibliotheek.  

 

Coronamaatregelen  

• Begeleid uw kind(eren) met maximaal 1 volwassene naar school. 

• Blijf zo kort mogelijk op het plein, houd afstand. 

• Laat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. 

• Spreek met de oudere kind(eren) een plek verder weg van de school af om elkaar te 

ontmoeten bij het ophalen. 
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• Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets (zeker op Marco Polo i.v.m. het lastig parkeren). 

• Zorg dat andere personen die uw kind halen of brengen (opa’s en oma’s, oppas) op de 

hoogte zijn van alle maatregelen en eraan meewerken.  

 

Gezondheidsklachten en quarantaine: 

• (Verkouden) kinderen mogen naar school; tenzij zij koorts hebben of benauwd zijn of veel 

hoesten. We willen u vragen de beslisboom goed te lezen en deze toe te passen op het 

moment dat uw kind klachten heeft: https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-

versie-met-actuele-wijzigingen  

 

Voortgang onderwijs: 

• Bij afwezigheid van leerkrachten, blijven wij ons uiterste best doen om voor vervanging te 

zorgen. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, verdelen we een groep over andere 

groepen indien mogelijk of zijn we genoodzaakt om een groep vrij te geven. U wordt 

hierover geïnformeerd via de mail en Parro. 

• Als een leerling afwezig is, omdat hij/zij langere tijd niet op school kan zijn, maar wel in staat 

is om te leren, dan wordt, in overleg met de ouders, beperkt werk meegegeven (en 

eventueel een leerlinglaptop uitgeleend vanuit school indien u dit wenst. U kunt dit dan 

kenbaar maken aan administratie@droomspiegel.nl ). De leerkracht is echter niet in staat om 

het kind apart instructie te geven, aangezien er op school in de klas ook lesgegeven wordt. 

• Als een huisgenoot in quarantaine gaat in verband met een besmetting, hoeven de andere 

huisgenoten niet standaard meer in quarantaine. De GGD geeft hierover advies. In principe 

mag een immuun persoon uit quarantaine blijven, maar moet wel op dag 5 testen.  

• Op het moment dat de administratie (administratie@droomspiegel.nl) van een ouder een 

bericht ontvangt dat een kind positief is getest, volgen we de adviezen van de GGD op. We 

handhaven de privacyregels: de naam van het kind delen we niet. Wel geven we beperkte 

informatie aan de GGD aangezien zij dit nodig hebben voor het bron/contactonderzoek.  

 

Dag van de leerkracht 

Op dinsdag 5 oktober vindt de dag van de leerkracht plaats. Een keer per jaar wordt deze dag 

georganiseerd om de leerkrachten in het zonnetje te zetten! 

 
Onze leerkrachten hebben een belangrijke 

onderwijstaak te vervullen zodat uw kind(eren) het 

beste uit zichzelf kunnen halen en met volle 

vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Die taak 

pakken ze meer dan serieus op. Onze leerkrachten 

kenmerken zich door een enorme inzet, betrokkenheid 

en warmte. 

 

Indien het voor u mogelijk is, wilt u dan de 

leerkracht(en) van uw kind(eren) op dinsdag 5 oktober 

in het zonnetje zetten? Dit kan met extra aandacht of 

een klein presentje (bijvoorbeeld een zelfgemaakt 

knutselwerkje van uw kind, een tekening of iets 

lekkers).  

 

 

Trakteren 

Ben je jarig? Dan hoort daar een feestje bij!  

De leerlingen zullen de verjaardagen weer feestelijk kunnen vieren in de groep. Waar voorheen de 

traktaties werden voorverpakt, is dat nu niet meer nodig. Ook mag de jarige in de pauzetijd de 

klassen weer rond. Hiep hiep Hoera! 

Kinderboekenweek 

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-versie-met-actuele-wijzigingen
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-versie-met-actuele-wijzigingen
mailto:administratie@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl
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Naar school gaan 

Wij gaan weer naar school! Dit betekent dat het weer drukker wordt op straat en vooral met het 

brengen en halen in de ochtend en de middag. Wij willen dat elk kind veilig naar school kan gaan en 

weer veilig thuiskomt. Daarvoor zullen we met elkaar rekening dienen te houden en blijven we ook 

een goede buur voor onze buurtbewoners.  

 

Wij vragen het volgende aan u: 

• Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar 

school. 

• Het laatste gedeelte van de Willem 

Barentszroute is een voetpad. Hier dient u af te 

stappen en lopend verder te gaan. Zie foto: 

• Komt u toch met de auto? Parkeer de auto dan 

in een parkeervak.  

• Blokkeer geen inritten en uitritten van 

buurtbewoners.  

• Sta niet stil met uw auto in een bocht.  

• Kom op tijd. Vanaf 08.15 uur gaan de deuren 

open. 

 

Op deze wijze zorgen we voor een veilige situatie. 

 

 

 

 

 

Actuele gegevens 

Het is belangrijk dat actuele gegevens van adressen en telefoonnummers bij ons bekend zijn. Ook een 

noodnummer (bijvoorbeeld van een familielid of buurvrouw) is nodig om snel te kunnen schakelen bij 

ziekte. Als er iets wijzigt in uw situatie dan kunt u dit doorgeven door te mailen naar de 

administratie: administratie@droomspiegel.nl  

 

Op tijd naar school komen 

 
Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen op tijd op school 

komen. De school is vanaf 08.15 uur geopend. De leerlingen zitten om 

08.25 uur in de klas zodat de lessen om 08.30 uur kunnen starten. We 

spreken van te laat komen wanneer de leerling na 08.30 uur in de klas is. 

 

Het is voor de leerkracht fijn om te weten wie zij mogen verwelkomen. 

Te laat in de klas is zowel voor de groep als voor uw kind geen prettige 

start van de schooldag. Uw kind mist hierdoor het startmoment met 

elkaar en mogelijk instructies. 

 

De leerkracht dient elke keer bij te laat komen dit te noteren in het leerlingvolgsysteem. Te laat 

komen valt dan ook onder ongeoorloofd verzuim.  

Wanneer uw kind 3 keer te laat is zal de leerkracht telefonisch contact opnemen met de ouders of 

uitnodigen voor een gesprek voor een gesprek op school. 

Als uw kind daarna nog meerdere malen te laat is nodigt de directie u uit voor een gesprek.  

Bij de eerstvolgende keer dat de leerling weer te laat is, zal de directie contact opnemen met de 

leerplichtambtenaar. Een gesprek en eventueel een boete kan dan het gevolg zijn. 

 

 

mailto:administratie@droomspiegel.nl
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De Vreedzame School 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn alle groepen gestart met De Vreedzame 

school. Ook tijdens de studiedagen dit wordt het team hierin getraind. Deze week zijn we 

schoolbreed gestart met het tweede thema: We lossen conflicten samen op.  

 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 

democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 

kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 

beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 

en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

 

Dit zijn onze grondregels: 

 

 

Ondersteuning dit schooljaar 

Voor de meeste leerlingen is het krijgen van de basisondersteuning in de klas voldoende om zich te 

kunnen ontwikkelen. Sommige leerlingen krijgen ook verlengde instructie op bepaalde doelen als er 

door de leerkracht is gesignaleerd dat hierbij ondersteuning nodig is. Deze begeleiding valt ook nog 

onder de basisondersteuning.  
 
Leerlingen die ondanks de verlengde instructies onvoldoende profiteren van het onderwijs komen in 

aanmerking voor begeleiding buiten de klas in de vorm van Remedial Teaching (RT). Gelukkig kan dit 

net als voor de Coronatijd weer plaatsvinden in kleine groepjes. Deze vorm van RT wordt gegeven 

door onze onderwijsassistent, juf Liesbeth en door meester Erwin (vrijwilliger en oud-leerkracht). 

Per periode (kwartaal) wordt gekeken of deze ondersteuning wel/niet nodig is.  
 
Er zijn ook leerlingen die nog wat extra begeleiding nodig hebben (op zorgniveau 3). Soms individueel 

en soms in een klein groepje. Juf Jiska (Oog4kids) en juf Jennifer van Eczo (Expertisecentrum Zorg en 

Onderwijs) voeren arrangementen uit vanuit cluster 2 of geven begeleiding op zorgniveau 2 en 3 

vanuit budget voor Extra Ondersteuning door Passend Onderwijs. 
 
Wij hebben geluk dat ook juf Amber Maduro als interne collega (NPO gelden) dit jaar RT kan geven 

aan leerlingen die dit nodig hebben. Zij werkt met leerlingen op verschillende zorgniveaus. 
 
Het is steeds weer een puzzel om alle leerlingen de juiste ondersteuning te geven en het rooster zo 

passend mogelijk te maken binnen de mogelijkheden die we hiervoor hebben wat tijd en budget 

betreft. Als uw zoon of dochter voor deze ondersteuning in aanmerking komt dan zult u door de 

groepsleerkracht hierover worden geïnformeerd. 
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Start van het Intern Talentenlab schooljaar 2021-2022 

 
 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Almere het mogelijk gemaakt dat er jaarlijks een aantal 

leerlingen per school binnen de gemeente Almere naar het Extern Talentenlab kunnen gaan. Sinds 

2019 is onze school met een uitbreiding gestart voor enkel leerlingen van de Droomspiegel.  

 

Naast het ruime verrijkingsaanbod in de groepen worden leerlingen met meer- en hoogbegaafde 

talenten uitgedaagd op verschillende leer- en denkterreinen aan de hand van thema’s en onderzoek.  

 

Voor het derde schooljaar op rij wordt het Intern Talentenlab opgestart. Daar zijn wij heel blij mee! 

Dit schooljaar zal juf Amber Maduro de leerlingen die gaan deelnemen aan het Intern Talentenlab 

begeleiden. Als school kiezen wij ervoor om dit na de herfstvakantie te laten plaatsvinden zodat alle 

leerlingen eerst gewend zijn in de eigen groep en het leerjaar waardoor er een positief leef- en 

leerklimaat heerst in alle groepen.  

 

Na de herfstvakantie, op dinsdag 26 oktober, zal juf Amber Maduro een start maken met het Intern 

Talentenlab van dit schooljaar. De ouders van de leerlingen die dit jaar zullen gaan deelnemen 

worden voor de herfstvakantie op de hoogte gesteld.  

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 6 oktober gaat de Kinderboekenweek van 

start. Het thema van dit jaar is: beroepen.  
 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, 

goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud 

bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van 

droomt. Kinderboeken zijn een bron om over beroepen 

na te denken of te fantaseren. Tijdens de 

Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil 

en alvast dromen over later! Met de beroepenboom die 

is meegestuurd met deze nieuwsbrief ontdek je 

interessante, grappige, spannende en leerzame boeken 

rond wel 36 beroepen! 

 

De Droomspiegel neemt deel aan de Kinderboekenweek, 

omdat het team het belangrijk vindt om aandacht te besteden aan de leesbevordering. Er zal extra 

voorgelezen worden en gesproken worden over boeken die passen bij het thema beroepen. 

Hiervoor worden nieuwe boeken aangeschaft, maar het is ook erg waardevol als de kinderen een 

boek van thuis meenemen!  

 

Wij wensen de kinderen veel (voor)leesplezier toe tijdens de Kinderboekenweek!  
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Nieuws vanuit het team 

Wij Bianca B. (vorig schooljaar juf van groep 7) en juf Marijke (vorig schooljaar juf van groep 5) zijn 

allebei bevallen van een zoon. Van harte gefeliciteerd van ons allemaal met dit babygeluk! 

 

Even voorstellen: 

 

Op 1 september zijn wij de trotse ouders geworden 

van Mathias. Hij was 6 dagen te laat maar is binnen 2 uur ter 

wereld gekomen. Ineens had hij haast… 

Mathias is een vrolijke, makkelijke en tevreden baby die 

nieuwsgierig de wereld inkijkt.  

 

We genieten 

met volle 

teugen💙 
 
 

Liefs Wesley 

& Bianca 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 september is onze zoon Thomas geboren!  

Thomas is thuis geboren en is helemaal gezond. Hij groeit alweer 

goed en is een erg tevreden baby'tje. 

Groetjes van Mark, Marijke en Thomas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u een felicitatie sturen? Dan kunt u dit inleveren bij de administratie op locatie Marco Polo of in 

de brievenbus doen van de school op 1 van de 2 locaties. Dan zorgen wij dat zij deze felicitaties 

ontvangen. 
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Nieuws uit de OV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schooljaar is weer begonnen en de algemene ledenvergadering van de OV is weer geweest.  

We zijn al druk bezig met het opstarten van de Sint commissie en de voorbereidingen van de Koningsspelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenny Netteb ouder van 2 kinderen (Disciple, 

Miracle) op de Droomspiegel en lid van de 

OV. 

 

 

 

 

 

Wij zoeken nog sportieve ouders! 

In 2022 willen we van de Koningsspelen weer een echte  

sportdag gaan maken voor alle klassen. Zo kunnen zij  

kennismaken met verschillende sporten. Hier kunnen we  

jouw hulp goed bij gebruiken.  

 

Hoe kun je helpen? 

Je kunt helpen door het beschikbaar stellen van een  

accommodatie of materiaal, het geven van een clinic of workshop 

of als hulpouder op de dag zelf bij de verschillende  

sportactiviteiten voor de kinderen.  

 

Ken of ben jij een sportieve ouder die het leuk vindt om op  

vrijdag 22 april 2022 een workshop of clinic te geven? Neem dan 

contact met ons op: ov@droomspiegel.nl. 

 

Straatvoetbal clinic 

Van kinds af aan was Lenny al gepassioneerd door voetbal.  

Hij heeft een mooie voetbalcarrière achter de rug en behoorde 

uiteindelijk tot de beste straatvoetballers ter wereld 

(en daar zijn we als OV best wel trots op!).  

 

"Op een dag mocht ik samen met Edward een showtje opvoeren 

op een evenement van Nike in Engeland. Mensen van EA Sports,  

het bedrijf dat computerspellen maakt, merkten ons daar op.  

Ze waren dusdanig onder de indruk van onze kunstjes en wilden 

met ons samenwerken voor FIFA Street, een spel over  

straatvoetbal." 

 

Lenny speelde een heel belangrijke rol bij het tot stand komen  

van het spel. "We trokken daarvoor naar Vancouver in Canada.  

De opdracht was niet te onderschatten. We moesten een speciaal  

pak met allerlei sensoren aantrekken en camera's legden al onze 

bewegingen vast. Op die manier registreerde de computer onze 

trucjes. Het waren vaak lange dagen en er vloeide heel wat zweet." 

 

En Lenny zal de leerlingen ook flink laten zweten. “Ik vind het  

echt te gek dat we weer een ouderwetse sportdag op gaan zetten. 

 

 

 

mailto:ov@droomspiegel.nl
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Ouderbijdrage 2021-2021 

Dit jaar is wederom besloten om het 

tijdelijk verlaagde bedrag van € 50 te 

innen, in verband met de reserves die er 

zijn door activiteiten die we helaas niet 

hebben kunnen laten doorgaan in 

schooljaar 2020-2021. Dit jaar hopen we 

weer op volle sterkte alle activiteiten te 

kunnen organiseren. 

 

 
 

 

 

 

Er is vaak zoveel talent al aanwezig op school. Wat is er mooier  

om onze krachten te bundelen en dat tijdens een sportdag met 

elkaar te delen?”  

 

Vrijdag 22 april zal Lenny fanatiek aan de slag gaan om de leerlingen 

allerlei kunstjes met de bal te leren tijdens een clinic straatvoetbal.  

 

Zou jij het ook te gek vinden om een super toffe clinic of  

workshop  

te verzorgen en de kinderen een proefje te geven van jouw  

ultieme sport? Meld je dan nu aan! Mail naar: ov@droomspiegel.nl. 

 

Ook in 2022 gaan we er voor de kinderen weer een mooi,  

sportief feest van maken. We kijken er nu al naar uit!  

 

Algemene ledenvergadering 

Gisteravond, heeft de jaarlijkse leden vergadering van de OV weer 

plaatsgevonden. Hier hebben we de cijfers van het afgelopen jaar 

toegelicht en deze zijn ook door de kascommissie goedgekeurd.  

De begroting van het huidige schooljaar is gepresenteerd en er is 

gestemd over de hoogte van de ouderbijdrage voor  

schooljaar 2021-2022.  

 

Daarnaast, hebben we drie nieuwe bestuurleden mogen  

verwelkomen in het bestuur, 

Mallory Alvares, Mirjan van Kampen en Charmain Nelson, welkom! 

 

Na jarenlang actief te zijn geweest binnen de OV hebben we  

gister ook afscheid genomen van Nicole Kuik, die helaas besloten  

heeft het bestuur te verlaten. Nogmaals bedankt voor al je ideeën, 

inzet en enthousiasme.  

 

We hopen dat we dit schooljaar alle geplande activiteiten kunnen  

laten doorgaan en er een gezellig en fantastisch jaar van kunnen  

maken.  

 

Mocht u nog vragen hebben of frisse ideeën, kunt u die altijd  

mailen naar: OV@droomspiegel.nl 

 

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar energieke en betrokken  

ouders die bestuurslid willen worden binnen de OV.  

 

Volgt u ons al? 

Sinds juli 2021 is er een pagina aangemaakt op Facebook van de Droomspiegel.  

Volgt u ons al? Op deze pagina leest u de ontwikkelingen van de school en zullen nieuwsitems 

worden gedeeld.  
  

Nieuwe leerlingen kunt u vanaf de geboorte aanmelden. 
Interesse? Neem dan contact op met de administratie via info@droomspiegel.nl  
De school is NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen. 
Heeft u deze nieuwsbrief niet via email ontvangen? Geef dit dan door via administratie@droomspiegel.nl 
Volgt u ons al op social media? De Droomspiegel heeft sinds juli 2021 een pagina op Facebook. Haakt u ook aan? 

mailto:ov@droomspiegel.nl
mailto:OV@droomspiegel.nl
mailto:info@droomspiegel.nl
mailto:administratie@droomspiegel.nl


* Om ruimte te besparen gebruiken we in dit schema ‘leraar’, ‘koning’ en ‘danser’, maar we bedoelen natuurlijk ook lerares, koningin en danseres!

Weten-
schap

Stijn vindt 
het uit René 
van der Velde 

(PLOEGSMA 8+)

UITVINDER

Rekenen voor je 
leven  Edward van 
de Vendel &  Ionica 

Smeets (NIEUWEZIJDS 9+)

WISKUNDIGELeiding 
geven

Kinderen

De verschrikke-
lijke badmeester 

Jozua Douglas   
(DE FONTEIN 9+)

ZWEMLERAAR

Mees Kees. 
Een pittig klasje 

Mirjam Oldenhave 
(PLOEGSMA 8+)

LERAAR

Land

Mama is minister-president 
Ody Neisingh & 
Marieke Visser 

(ROSE STORIES 8+)

MINISTER-PRESIDENT

Wetten 
& regels

Redden/ 
beschermen

De 
 zweetvoetenman 

Annet Huizing 
 (LEMNISCAAT 10+)

RECHTER/ADVOCAAT

Dog Man Dav 
Pilkey (CONDOR 8+)

POLITIEAGENT

Gangsterschool  
Kate Wiseman (CONDOR 9+)

GANGSTER

Gezondheid

Lichaam

Gips Anna Woltz 
(QUERIDO 9+)

DOKTER/ 
VERPLEEGKUNDIGE

De waanzinnige 
tandarts David 

Walliams (CLAVIS 9+)

TANDARTS

De magische 
 apotheek 

Anna Ruhe (VAN 

HOLKEMA & WARENDORF 10+)

APOTHEKER

Geest

De lijst met dingen die niet zullen veranderen 
Rebecca Stead (QUERIDO 10+)

PSYCHOLOOG

Reizen

Hoe word ik 
astronaut? 

André Kuipers & 
Govert Schilling 

(WITTE LEEUW 9+)

ASTRONAUT

Hoe 
werkt een 

 vliegveld? Clive Gifford   
(VAN HOLKEMA & WARENDORF 8+)PILOOT

Hotel Flamingo Alex Milway 
(LEMNISCAAT 7+)

HOTELEIGENAAR

Verzorging

Eten

Bakken
Het magische recepten-
boek van bakkerij Bliss 
Kathryn Littlewood (VAN 

HOLKEMA & WARENDORF 10+)

BAKKER

Koken

Smaakspoken 
Daan Faber 

(VOLT 7+)
KOK

Haar
Kapsalon Romy 

 Tamara Bos 
 (GOTTMER 10+)

KAPPER

Mode

De prins en de naaister 
Jen Wang (VAN GOOR 11+)

MODEONTWERPER

Kunst

Schrijven

Hoe ik per ongeluk 
een boek schreef Annet 

 Huizing (LEMNISCAAT 10+)

SCHRIJVER
Rond vierkant vierkant 
rond Ted van Lieshout 

(LEOPOLD 10+)

DICHTER

Muziek

Lotje Later Cees van den 
Berg (LEMNISCAAT 8+) 

VIOLIST
Dans

Dans! Mi-
reille Geus 

(LEMNISCAAT 9+)

DANSER

Cabaret

De jongen die iedereen 
laat lachen Helen Rutter 

(BILLY BONES 10+)

CABARETIER

Beeldende kunst

Wat is kunst? Ted van 
Lieshout (LEOPOLD 10+) KUNSTENAAR

Sport

Echt alles 
over voetbal 

Mundial (GOTTMER 8+)

VOETBALLER

Alles is chill 
Stine Jensen 

(KLUITMAN 9+) YOGALERAAR

DIEREN
MENSEN

Mee met de dieren ambulance 
Bibi Dumon Tak (QUERIDO 9+)

DIERENAMBULANCEMEDEWERKER

Verzorgen Help, we hebben een 
 dierentuin! Marlies 
 Slegers (KLUITMAN 8+)

DIERENVERZORGER

Wij waren 
hier eerst 

Joukje Akveld 
(GOTTMER 11+)

WILDLIFE RANGER

NATUUR

Milieu Palmen op de 
Noordpool Marc 

ter Horst (GOTTMER 9+)

KLIMATOLOOG

Bos
Tim de kleine 

 boswachter Jan Paul 
Schutten (VOLT 6+)

BOSWACHTER

Leven Het raadsel van alles 
wat leeft 
Jan Paul 
Schutten 

(GOTTMER 10+)BIOLOOG

Dood Doodgewoon 
Bette Westera 

(GOTTMER 9+)

BEGRAFENISONDERNEMER

Geheim Agent 
Max Manon Sikkel 

(LUITINGH-SIJTHOFF 8+)

GEHEIM AGENT

Spionage 
Lars Bové 
(LANNOO 9+)

SPION

Weet je al wat je wil worden? Of nog niet? Met deze beroepenboom ontdek je 
interessante, grappige, spannende en leerzame boeken rond wel 36 beroepen! * WIL JE 

WERKEN 

MET …

 Idee en productie: Bas Maliepaard. Uitgave: Stichting CPNB/Kinderboekenweek.

WORDEN WAT JE WIL
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