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Met een boek kun je veel
meer dan alleen maar lezen.
Dit keer met Kapitein Kat

Uitgeverij Christofoor

van Inga Moore.

ISBN: 9789060387061
€ 14,95

Maak je dromen waar!
Dit is een boek om heel vaak en lang te bekijken. Telkens opnieuw ontdek je iets nieuws. Over de poezen staat in
dit boek niets meer beschreven dan dat ze het naar hun zin hebben bij Kapitein Kat, maar toch wel blij zijn als ze van
zijn schip af mogen. Het verhaal gaat over dromen, die slechts dromen blijven wanneer je alles steeds uitstelt. En over
dat wat waardevol is voor de één, waardeloos kan zijn voor een ander. De één vindt katten goud waard. De ander
vindt ze reuze handig omdat ze ratten vangen. En weer andere mensen geven er niets om. Wie heeft gelijk?

• Wat vind jij van katten?
Vind jij ze lief? Of zijn het
moordenaars die bijvoorbeeld
handige, slimme ratten (die ook
kinderen hebben) doden. Of
denk jij dat ze wel lief zijn
maar dat we er wel te veel
van kunnen hebben… zoals
kapitein Kat?

•S
 tel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen.
Wat wil jij OOIT NOG EENS doen? Doe het NU!
(Bijvoorbeeld; je rommel bekijken of ergens alleen heen
gaan of dat leuke kind vragen om samen iets te doen of
eindelijk je eigen boek schrijven…)
•M
 aak jouw eiland: plak, knip, teken, bouw met LEGO,
tover jouw kamer om, verkleed je. Het maakt niet uit hoe,
maar maak je dromen waar (al is het maar een beetje).

• De katten in dit verhaal
helpen een eiland van ratten af.
Misschien heeft dit eiland nu wel ergens
anders last van… Kun jij bedenken van wat?
• Zou jij op een eiland willen wonen? Precies zoals jij zou
willen? Hoe zou dat zijn?
• Doe het spelletje ‘Ik ga naar mijn eiland en neem mee…’
samen met je vrienden, maar ook met je ouders en broers of
zussen. (Ben benieuwd of ze jou meenemen!)

Alle eerdere speltips met kinderboeken die Marianne de Valck voor Educare schreef kun je vinden 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):

1.
2.
3.
4.
5.
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

