PERSBERICHT, 1 december 2017

De KIDDO-Leespluim van de maand december 2017 gaat naar het boek…

Dat wordt smullen
Juryrapport:
Op de openingspagina’s van dit prentenboek loopt een konijn, Sjef, over een pad. Op het pad ligt een
wortel. Achter de boom is een bruine staart te zien van een vos, Frits, blijkt
later, die zicht verstopt heeft. Frits de vos bedenkt al hoe lekker het konijntje
zal smaken wanneer Sjef dichterbij hupt. De zon schijnt, de lucht is blauw, de
velden liggen er mooi bij, een rustieke omgeving waarin zich een drama gaat
ontvouwen? Maar nee, Sjef pakt de wortel niet, hij hupt nog wat door. Frits de
vos spring te voorschijn om hem te vangen. Op dat moment duikt Sjef een hol
in en op hetzelfde moment duikt hij ook weer op met de wortel. Hoe kan dat
nou? staat te lezen op het verbaasde gezicht van de vos.
In vier grappige scenes is te zien hoe het de volgende dag gaat: precies zoals de
dag ervoor. Wat blijkt, er is niet een konijntje maar het zijn er twee. Sjef en
Sjaak. Ze hebben er veel plezier in de vos zo beet te nemen. Maar de derde dag
loopt het anders…
Toen Sjef het hol weer in wilde duiken stootte hij zijn hoofd. Daar zit ie dan met een grote buil op zijn kop
en de bek van de vos wijd opengesperd over hem heen. Frits had al lang door de konijnen met zijn tweeën
waren, dus had hij zijn broer Frats erbij gehaald. Frits en Frats sluiten de konijntjes op en beginnen de
maaltijd voor te bereiden. Ondertussen komen er twee andere konijntjes door het raam de keuken binnen.
Frits en Frats begrijpen er niets van, ‘jullie zaten opgesloten’.
Terwijl Sjef en Sjaak bevrijd worden en ze met zijn allen het eten uit de keuken meenemen blijven de
andere konijnen de vossen voor de gek houden met hun verdwijntruc. Snappen die vossen het nou nog
niet? Het wordt smullen bij de grote familie konijn die avond, maar niet bij Frits en Frats.
Dit is een verschrikkelijk humoristisch verhaal, zowel voor kleuters als voor volwassenen. Het speelt zich af
in een mooi gestileerd landschap waarin de lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen van konijn nog meer
gaan spreken: quasi onnozel, verbaasd, verwachtingsvol, gespeeld ontspannen, gretig, zelfgenoegzaam,
verbijsterd, uitgelaten. En er is veel te ontdekken en om te lachen op de illustraties. Door de leuke details
blijf je met kleuters dingen ontdekken. Zit daar niet een vos met een verrekijker?
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Informatie voor de redactie:
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen. De
organisatie is in handen van de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO (uitgeverij SWP).
De Leespluimjury bestaat uit: Marijke Bos (Boekstart), Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Coby
Faber (vakblad KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & Edutainment), Lia Reedijk
(Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek (voorheen Skon kinderopvang) en Judith Hessels (OBA). Overleden erelid:
Herman Kakebeeke.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.KIDDOLeespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de
KIDDO-Leespluim, Coby Faber, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200.

