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Beschrijving
Anna wil bij de apen gaan kijken, maar haar vader wil naar huis. Dan ziet ze een andere vader met een kind aan
zijn hand die wél naar de dierentuin gaat en ze besluit van vader te ruilen. In de dierentuin blijft Anna handjes
verwisselen, zodat ze op een heel bijzondere manier alle dieren ziet die ze wil zien. Wanneer ze weer terug naar
huis wil, wordt ze terug gewisseld door alle vaders die eindelijk zien wie ze aan de hand hebben gehad. Ze heeft
de dag van haar leven en het einde is nog niet in zicht….
Oordeel
Geweldig prentenboek waarin de draak gestoken wordt met vaders die helemaal geen aandacht voor hun
kinderen hebben, maar wel voor hun mobieltje, fototoestel, muziek, wilde dieren….
Tjibbe Veldkamp schrijft kort en krachtig en met veel humor. De illustraties van Wouter Tulp zijn zo kleurrijk en
ook vol humor in de prachtige details.
‘Handje?’ biedt plezier aan voorlezer én kind en nodigt door het verrassende slot uit tot opnieuw lezen, waarbij
de lezer steeds weer nieuwe dingen ontdekt.
Tips voor op de groep
• Wie heeft gezien wat er met de gele hoed van Anna’s vader gebeurt?
• Waarin zie je alle kleuren terug van de trui van Anna?
• ‘Tik tik, wie ben ik?’ spelen: De vaders in het boek hebben steeds niet door dat ze het verkeerde kind aan de
hand hebben. Hoe zit dat bij ons? Kunnen we gemakkelijk ontdekken wiens hand we vast hebben? Laat een kind
zijn ogen bedekken en vraag een ander kind om zijn hand te pakken. Weet hij al wie het is? En als hij dan ‘tik tik,
wie ben ik’ zegt? Weet hij het dan?
• Kijk eens naar de emoties van de vaders en van de dieren. Die komen heel goed in beeld. Probeer samen met de
kinderen de gezichten na te doen; Hoe kijken bijvoorbeeld de:
-vaders (eerst afgeleid, dan verbaasd)
-krokodillen (sluw)
-leeuw (slaperig)
-zebra’s (verschrikt)
-Anna (blij, zelfverzekerd, onderzoekend)
Recensie door trainers Joyce van de Merwe en Ineke van der Meijden (Bibliotheek Oostland)

