
 

Kapoenstraat 8-10
6211 KW Maastricht

043-3251978
 

Nieuwsbrief maart 2021 uitgave 1

DE 
TRIBUNE 

 

Een goed gekozen
kinderboek 

kleurt de klas 

De Tribune Junior helpt je kiezen!

JUNIOR

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior



 
 

Wat leuk dat je onze eerste nieuwsbrief leest! 
Deze eerste sturen we zomaar rond. Voor de volgende kun je je inschrijven*.

Dan ontvang je elke maand een tiplijst met jeugdboeken voor de onder-midden en bovenbouw.   
Ook houden we je op de hoogte van acties  en initiatieven die het lezen in de klas mogelijk stimuleren. 
Denk hierbij aan de kinderboeken-week, de uitreiking van de griffels en de nationale voorleesdagen. 

De nieuwsbrief is gratis. 
 

Voor persoonlijk advies op maat en het inkopen van boeken houden wij ons uiteraard voorbehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DE
JUNIOR
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TRIBUNE

Inschrijven voor de nieuwsbrief 
mail naar:

detribunejunior@gmail.com
Onderwerp: 

nieuwsbrief junior!  
Vermeld in je mail je naam, aan welke  groep je lesgeeft en op

welke school je werkt
*De eerste vijftien inschrijvingen ontvangen een bijzonder cadeau!

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior



De moeder van Ari en de vader van Loek zijn verliefd op elkaar en hebben
besloten samen in één huis te gaan wonen. Nu zijn ze volgens Loek een
‘samengezin’. Ben je dan een beetje zus en een beetje broer van elkaar?
Wie mag er boven in het stapelbed slapen? En kun je een cavia eigenlijk
delen? Hier zijn Ari en Loek is een bundel eigentijdse voorleesverhalen
voor alle beetje-broers en hele zussen. En voor bonusvaders, helemaal-
moeders, plus-tantes, echte ooms, gekke opa’s en zachte oma’s. Want Ari

en Loek zijn de leukste bijna-broer-en-zus van Nederland!
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Bijzonder Cadeau! 
 

Van uitgeverij Hoogland en van Klaveren
mogen we een aantal exemplaren van het boek

Hier zijn Ari en Loek 
 cadeau geven aan scholen

 in Maastricht en omgeving.
Schrijf je snel in voor de nieuwsbrief.* 

De eerste vijftien inschrijvingen ontvangen
het boek in de klas. 

Inclusief: lesbrief-kleurplaat-
poster voor in de klas 

Onderbouw

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior



Nieuwsbrief maart 2021 uitgave 1
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De Tribune Junior Tipt:
 

 zonder woorden, 
 

leer je alle woorden! 
 

Onderbouw

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior

B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe
bergen bewondert, terwijl op de bloemetjesbank een broccoli in

bikini hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt.
L is van luipaard in legging en lakschoenen, die lekker ligt te

luieren voor zijn laptop.
T is van tandarts - een teckel - die met een tang een tand trekt

van een tyrannosaurus rex terwijl zijn toegewijde
tandartsassistent - een tapir - toekijkt.

Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden
vind je in dit prachtige boek vol verrassende vondsten. Iedere

pagina is een weergaloos zoek- en ontdekfeest.
  c www.hooglandenvanklaveren.nl

Het gevaar bestaat dat meesters en juffen dit  
dit boek eerst zelf..... 

en kom dan nog maar eens aan de beurt



Het is alweer 25 jaar geleden dat het eerste deel over Dolfje verscheen. .
Meerdere generaties groeiden op met dit dappere Weerwolfje. Zijn

verjaardag wordt gevierd met een speciale feesteditie van: SuperDolfje.
Er komt een nieuwe jongen bij Dolfje Weerwolfje en Noura in de klas, met

grote gevolgen… Een spannend en grappig avontuur over pesten. Voor
lezers vanaf 8 jaar. 

Ook verschijnt er een gloednieuw boek over Dolfje:  Weerwolfraket!
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https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/wie-
is-de-grootste-dolfje-weerwolfje-fan/

WROW MEE!
 

Wie is de grootste Dolfje Weerwolfje fan?
Na 25 jaar is het tijd voor een

echte Dolfje Weerwolfje Verkiezing: 
wie is de allergrootste fan uit het heden,

 uit het verleden
 en welke schoolklas is

 dé Dolfje Weerwolfje schoolklas? 
 

WROW

Middenbouw

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior

https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/wie-is-de-grootste-dolfje-weerwolfje-fan/
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De Tribune Junior tipt:
 

Wie van jeugdliteratuur houdt, heeft
met dit boek het juiste in handen. In alle

hoofdstukken staan verwijzingen naar
boeken en schrijvers. Dit is het Droste

effect op boekformaat. Maar bovenal een
verhaal over een opa en zijn kleinzoon.

Hier is  schrijver Sjoerd Kuyper op
vertrouwd gebied. En daar komen alleen

maar goede verhalen uit.  
 

Middenbouw

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior

Meneer Droste is nachtwaker van het Kinderboekenmuseum 
maar gaat binnenkort met pensioen. 

Hij weet dat het afscheid hem zwaar gaat vallen het liefst wil hij in het
museum blijven zoals al die schrijvers en tekenaars die daar met hun
boeken en schetsen en manuscripten en portretten voor eeuwig een

plek hebben gevonden.
 

En dus besluit meneer Droste een boek te schrijven. Maar schrijven is
een stuk moeilijker dan hij dacht. Zijn kleinzoon Tiuri kent zijn

diepste wens en besluit dat er een boek óver meneer Droste
geschreven moet worden!

 

 
 c hooglandvanklaveren.nl/boek/meneer-droste-van-het-kinderboekenmuseum

"'Ik bedoel, iedereen weet wie Pinokkio is, wie
Harry Potter is, wie Madelief is, wie Dolfje is, wie

Lampje is, wie Meester Jaap is, wie Kikker is, wie de
kleine kapitein is, wie Jubelientje is, maar bijna

niemand weet wie die boeken heeft geschreven.’"
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Bovenbouw

Stach is een nieuw en gratis tijdschrift
 voor de bovenbouw van de basisschool. 

Het staat vol boekennieuws, 
maar ook met spelletjes 

en leuke weetjes.  
Het is te verkrijgen via de boekhandel. 

Het verschijnt twee keer per jaar
(In januari en in Augustus) 

 Kinderen kunnen recensies schrijven, 
auteurs interviewen

 en allerhande redactionele ideeën insturen.

VOOR IN DE KLAS
 

De Tribune Junior heeft een 20-tal exemplaren
van Stach in de winkel op voorraad. 

Wil jij er eentje in de klas?
mail naar: 

detribunejunior@gmail.com

Nieuwsgierig, eigenwijs, dapper, grappig 
STACH 

 

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior

http://gmail.com/
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Bovenbouw

   https://www.facebook.com/detribunejuniormaastricht
https://www.instagram.com/detribunejunior

“’Logeren’ riep Ties uit. Het was alsof er een fontein
vol blijdschap vanbinnen begon te spuiten. ‘Eindelijk!’” 

 
Omdat hij onzichtbaar is (en niet denkbeeldig!)

 brengt Gozert Ties vaak in problemen.
 Als de twee samen in huize Hoopvol belanden, 

hopen ze op fantastische avonturen. 
Maar dan is daar het meisje Luna.

 Ties wordt door haar met zijn neus op de feiten gedrukt. 
Afwijken van de norm, zal hem nergens brengen. 

Net als de lezer dat ook gelooft, 
kantelt het verhaal.

En dat is maar goed ook. Want wie bepaalt de norm?    
 

 Dit boek speelt in op 
het  accepteren van kinderen die  

 soms, tegen beter weten in, niet luisteren.
Misschien wat wild en ongrijpbaar overkomen. 

Maar van binnen, net als  Gozert en Ties
 supercool zijn !

Gozert is fantastisch, gedurfd, brutaal en vindingrijk!

de Tribune Junior tipt: 



Graag stellen we  voor:
 

Sinds oktober 2020 is Yvonne de Vries werkzaam bij boekhandel de Tribune in Maastricht.
Aangenomen om de kinderboekenafdeling te houden en uit te breiden,

ontstond al snel het plan voor de De Tribune Junior.
Een winkel in de winkel,

met een eigen hoek en iemand met verstand van zaken.
En verstand van jeugdliteratuur, dat heeft Yvonne! 

Als kinderboekenschrijfster kent ze haar klassiekers. 
Daarnaast is ze altijd geïnteresseerd in wat er nieuw op de markt verschijnt.

Ze houdt de recensies in de gaten. 
Ook luistert ze graag naar verschillende podcasts over jeugdliteratuur.

 
"Dat je zonder te reizen andere werelden bezoekt. Waar je Lampje heet en in een vuurtoren woont. Waar je  een brief aan de koning bezorgt, of de

beste vriend van een weerwolfje bent.
Dat kleurt je dag! " YdV

DE JUNIOR
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TRIBUNE

 
 
 

bel: 043-3251978 
(elke woensdag en zaterdag)  

 
of mail: 

detribunejunior@gmail.com

De Tribune Junior is onderdeel van: Boekhandel De Tribune
Kapoenstraat 8-10, 6211 KW Maastricht

043 - 325 19 78
info@detribune.nl

Kvk: - 74748882
BTWnr: NL860013273B01

Yvonne de Vries: 

http://gmail.com/

