D

OE

T

k
e
o

Tekst Marianne de Valck (www.speelgoedadvies.nl)
Beeld Amy de Waele

DI

b

R MET DI
T

T

DOE

M

EE

MEER

ME

Met een boek kun je veel meer
dan alleen maar lezen.
Dit keer met Bij ons in het circus

Uitgever Lemniscaat

van Koos Meinderts en

ISBN: 9789047705307
€ 11,95

Annette Fienieg.

De show gaat beginnen!
Koos Meinderts schreef meer boeken, onder andere Man in de wolken en De club van lelijke kinderen. Met zulke
titels moet het wel een leuke schrijver zijn. En dat is hij! Zijn teksten verleiden tot zingen. Het ritme past bij de platen
van Annette Fienieg, vol grapjes. Echt een boek om vaak terug te pakken, om van te houden en uit je hoofd te leren.
• Tik met je voet op het ritme van de tekst
“Bij ons in het circus, hier in de piste
werken uitsluitend wereldartiesten.
Nog enkele kaartjes, komt u snel binnen.
Hoor de muziek, de show gaat beginnen.”
Nog een keer! Nu met je
schouders bewegen! Hand
achter je oor bij de laatste
regel. Ga door…
maak het spannend,
verander je stem,
wees spreekstal
meester of circus
directeur.
• Salto
achterover!
Begin met
koppeltje duikelen,
liggend, achterover.
Wie kan een bruggetje
achterover?

•D
 oe meer kunsten voor
beginners. Zoals evenwicht houden
op een touw dat op de grond ligt, op
een been staan zonder bal en je hond
door een hoepel laten springen. Op
je handen staan lukt altijd: gebukt met
je vingers onder je voetzolen. Een
clownsneus doet de rest.
•H
 ardop denken. Hoe zouden
olifanten zich in een circus voelen?
Waarom zie je zo weinig vossen
in een circus?
•B
 ouw een circustent. Gebruik
takken, stoelen, touw, knijpers en
tafelkleden. Hij mag eenpersoons zijn.
•O
 ntwerp een aanplakbiljet om
jouw circus bekend te maken.
Hang het voor je raam.

Alle eerdere speltips met kinderboeken die Marianne de Valck voor Educare schreef vind je op www.opvoedingsboek.nl.
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Dit artikel kreeg je van Educare!
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of
in de klas kunt uitvoeren.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):
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6.

Leren met Hart Focus
Schatgraven in jezelf
Verrassend tekenen
Opgroeien in verbondenheid
Leren kun je leren
De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter
kennismaking een proefnummer aanvragen.
De websites van Stichting Universele Opvoeding:
 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de
respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf
toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

