2 Boeken
RECENSIES VOOR EN DOOR LERAREN
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ONS MOOIE VOEDSELBOEK
LISETTE DE JONG, RIA DE JONG EN JENNY LINDHOUT

Als doelgroep worden kinderen vanaf 8
jaar genoemd, maar de jongsten zullen
daarbij hulp moeten krijgen: de teksten zijn
vooral afgestemd op oudere kinderen, van
10 tot 12 jaar. De lezer komt bij de besproken voedselcategorieën niet alleen leuke en
originele recepten tegen, maar ook worden
er interessante natuurkundige proefjes gedemonstreerd. Het boek is daarmee een
veelzijdig werk geworden, te meer omdat er ook originele verwijzingen vermeld
staan naar websites.

In de klassensituatie kunnen leerlingen
zich met dit boek verder verdiepen in
vraagstukken als milieu, gezondheidsaspecten, en energieopwekking voor
kassenteelt. En het kan bij kooklessen
gebruikt worden om de recepten uit te
proberen. Al met al is ‘Ons mooie voedselboek’ een prettig leesbaar, interessant
boek met mooie overzichtelijke afbeeldingen en rustige bladspiegel, voor kinderen in de genoemde leeftijdsklasse.
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Joke van Sliedregt is werkzaam als intern begeleider
en zorgcoördinator van de
Waalse school, de oudste
basisschool van Rotterdam.

Hans Meijer, als leerkracht en
adjunct-directeur werkzaam
geweest in het basisonderwijs
en speciaal onderwijs De Piloot.

ZOVEEL MEER DAN DYSLEXIE
MARIANNE CHATRIOT

Aan de hand van korte verhalen laat
een kinderarts uit Parijs je ervaren hoeveel moeite het kinderen met dyslexie
kost om hun achterstand bij het lezen
te accepteren - hoe ze worstelen met
afwijzing en onbegrip.
Chatriots bundel geeft indirect antwoord
op vragen die bij veel docenten leven:
wat is dyslexie en wat is het effect van
dyslexie op schoolprestaties?
Wanneer je op zoek bent naar een verzameling korte verhalen, soms met theoretische onderbouwing, maar bovenal
met een hoopvolle boodschap dan is dit
een heerlijk boekje. Het helpt je om verder te kijken dan de leesstoornis; naar
het kind!

Het helpt je om
verder te kijken
dan de leesstoornis

Wil je ook een boek
recenseren? Via onze
social media, romnieuws.nl
en de nieuwsbrief doen wij
regelmatig oproepen.
Het boek dat je recenseert,
krijg je thuisgestuurd en
mag je houden.
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