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Kinderfestival Junglefabriek in Alkmaar! 
Zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019 wordt in Koel310 aan de Koelmalaan 
310 het kinderfestival ‘De Jungle Fabriek’ georganiseerd. Een weekend 
vol leuke workshops en allerlei sport- en muziekactiviteiten in 
junglesferen. Denk aan: theater, muziek, djembé, techniek, art & fun en 
storytelling. In de grote hal zal er speciaal voor kinderen live muziek 
worden gespeeld door een band of DJ. Ook hangen er grote 
schommels en zal een stormbaan worden opgezet. Het kinderfestival 
voor kinderen van 2 tot 12 jaar duurt van 12:00 tot 20:00 uur. Tickets 
met toegang voor het hele weekend zijn via www.junglefabriek.nl in de 
voorverkoop te bestellen. Mis het niet!   
 
Tip: Brigitte, een van onze gastouders leest hier ook voor uit haar boek ‘Letterdieren’. Gastouder Carla 
over Letterdieren: ‘Het boek blijkt een gouden greep. Teun (5) geniet met volle teugen van de dieren-
verhalen. Vooral het verhaal van de zeehond. Hij vraagt er telkens weer om. De tranen rolden laatst over 
zijn wangen van het lachen. Geweldig!’   

   
  

Geslaagd? 
Jongen (10) over toetsen: ‘Volgens mij is de toets vooral voor de juf,  

zodat ze weet wat ze de volgende keer beter uit moet leggen.’ 
 

 
 

EHBO tip: Oog & wondspray 

Een eenvoudige spray om je oog schoon te spoelen bij 
oogiritatie (zandkorrel, vuiltje in oog, etc.). Of om een 
wondje schoon te 
spoelen als er geen 
schoon water in de 
buurt is. Altijd handig 
om mee te nemen 
wanneer je met 
kinderen op pad gaat! 

 
 

 
 

Kampioen 
‘‘Waarom rennen ze mama?’ 

‘Ze willen allemaal de medaille winnen.’ 
‘Wie krijgt de medaille dan?’ 

‘Degene die wint krijgt de medaille.’ 
‘Waarom rennen alle anderen dan?’ 

 

 

 

TIPS interactief voorlezen 
bijvoorbeeld voor op een rustmomentje in  

de schaduw op een zomerse dag 
 

Hoe geniet je samen met je kind opti-
maal van een boek? In de bijlage vind je 
uitgebreide tips terug. Zo begint dat al 
met het spelenderwijs kennismaken 
met het boek. Eerst bijvoorbeeld eens 
de kaft uitgebreid bekijken. Nijntje 
heeft een zwembroekje aan – Wat zou 
Nijntje gaan doen? Het is ook mooi om 

verbanden te leggen met de echte wereld. Ben jij ook wel eens 
op het strand geweest? Wat zag je daar? Ook kun je de verhaal-
lijn verder uitdiepen door vragen te stellen als: ‘Hoe komt het 
dat..?’ ‘Wat zou jij doen?’ En blijf vooral herhalen. Zo blijven  
verhalen en woorden 
beter hangen waardoor 
kinderen deze nieuwe 
woorden beter leren 
kennen. Voordat ze 
weten hoe zij een 
woord kunnen ge-
bruiken is zeker wel 
een herhaling van 6 à 7 
keer nodig!  
 

  

 

Boeken met 

meerwaarde 

voor zomerse 

dagen !  

 

 
 
 

�  How2talk2kids – Effectief communiceren met kinderen 
Alle gastouders van Parento ontvangen dit boek en vele ouders hebben 
het inmiddels ook gelezen. Het is een vlot en vrolijk geschreven boek 
vol met praktische tips die de band met je kind kunnen versterken. 
 

Het vervolg,  � How2talk2kids – Broers en zussen zonder 
rivaliteit, is ook zeker een aanrader! 

 

 
 

�  Franse kinderen gooien niet met eten – Pamela 
Druckerman 
Franse kinderen zijn net zo levendig, creatief en onderzoekend als 
die van ons. Ze eten goed en in principe ook alles, kunnen lang 
aan tafel blijven zitten, zich goed zelf vermaken en ontdekken de 
wereld in hun eigen tempo. Hoe dat komt? Lees het grappige 
verhaal van Pamela Druckerman die als buitenlander in Frankrijk 
komt wonen en daar haar kinderen probeert groot te brengen.  

 
�  Lastige kinderen – Heb jij even geluk? – Berthold 
Gunster 
Een van de grootste tragedies in het leven is dé perfecte ouder te 
willen zijn. Denk het dus om en maak van de problemen die je 
tegenkomt een mogelijkheid. Door simpel te kijken naar wat er is 
en wat er zou kunnen zijn en door van een gebrek een talent te 
maken. Fijn leesvoer voor iedereen met kinderen en/of pubers.  
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