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ZEELST - De Kinderboeken-

week is sinds 1955 een jaar-
lijks terugkerende week van 

10 dagen in september en 
oktober (voorheen 8 dagen 
in oktober en november) ter 

promotie van het 
(Nederlandse) kinderboek. 
Tijdens deze week geven 

participerende boekwinkels 
bij besteding van een be-
paald bedrag aan kinderboe-

ken het kinderboekenweek-
geschenk, een uitgave van 
de Stichting Collectieve Pro-

paganda van het Nederland-
se Boek (CPNB),  cadeau. 

Op basisscholen wordt er 
meestal veel aandacht aan 

de Kinderboekenweek be-
steed. Er is voor het basis-
onderwijs door de Stichting 

CPNB een lespakket samen-
gesteld dat scholen in het 
voorjaar bij de boekhandel 

kunnen bestellen en kunnen 
gebruiken bij de lessen. Ook 

zijn er diverse informatiegid-
sen over boeken gratis bij de 

boekwinkel verkrijgbaar zo-
als de Voorleesgids en de 
Kinderboekenmolen. Dit zijn 

gratis tijdschriften met een 
overzicht van boeken die 
wordt verspreid onder basis-

scholen, boekhandels en bi-
bliotheken.  

Elke Kinderboekenweek heeft 
een motto. Het overzicht van de 
laatste jaren staat hieronder.  
 
2014: Feest! - boeken over fami-
lie, vrienden en feest 
2013: Klaar voor de start? - boe-
ken over sport en spel 
2012: Hallo wereld! - boeken met 
reisverhalen, ontdekkingstochten 
en verkenningen 
2011: Superhelden - boeken over 
superhelden 
2010: De Grote Teken Tentoon-
stelling - beeldtaal in kinderboe-
ken 
2009: Aan tafel! - eten en snoe-

pen in kinderboeken 
2008: ZINNENVERZINZIN" - Poë-
zie  
2007: Sub Rosa - boeken vol ge-
heimen (sub rosa is Latijn en be-
tekent letterlijk 'onder de roos', 
figuurlijk 'in vertrouwen' 
2006: De leeuw is los! - boeken 
over dieren (de week begon op 4 
oktober, Dierendag) 
2005: De Toveracademie - boe-
ken vol magie 
2004: Muziek 
2003: Diep in het bos... Van Ko 
de boswachter tot Roodkapje en 
Robin Hood 
2002: Ay ay kapitein! - boeken 

 


