
Beste leerkracht, 

 

Het is weer bijna maart: de leukste maand van het jaar, want dan is het Jeugdboekenmaand! 

Vorig jaar brachten we in coronatijden de bib naar jouw school en omdat dit zo gesmaakt werd door 

jullie, doen we dat dit jaar opnieuw! Weliswaar in een ander jasje, of moeten we zeggen cape? Want 

het thema dit jaar is Helden & Schurken. 

 

Alle regiobibliotheken van Dijk92 sloegen weer de handen in elkaar en creëerden een heus lees- kijk- 

en ontdekboek om mee aan de slag te gaan in de klas. Hierin vind je een vervolgverhaal van 10 

afleveringen. Tussen elke aflevering belichten we telkens 1 aspect van helden en schurken aan de hand 

van opdrachten voor jou en je klas. Je stelt zelf je programma samen en kiest hoeveel en welke 

opdrachten je doet en in welke volgorde.  

 

De enige echte Superschurk is diegene die op het laatst helemaal alleen overblijft. Van elke schurk is 

er een kaartje. Voor elke opdracht die volbracht is, geef je één of meerdere kaartjes aan de klas. Deze 

kaartjes kan je downloaden via onze website. Daarmee kunnen de leerlingen dan één of meerdere 

schurken schrappen op de bijgeleverde poster. Die poster krijgt misschien ook een leuk plekje in de 

klas? Jij kiest voor jouw klas zelf welke schurk er als laatste overblijft. De Superschurk in jouw klas kan 

dus gerust een andere zijn dan die uit een andere klas! 

 

Uiteraard zijn wij superbenieuwd naar de resultaten van de opdrachten! Alle foto’s, filmpjes en 

knutselwerkjes van de belevenissen in de Jeugdboekenmaand zijn welkom in de mailbox van je bib of  

die van tom@dijk92.be. 

 

Heb je graag nog extra materiaal of inspiratie? Kijk dan zeker eens op jeugdboekenmaand.be. Je vindt 

er helden- en schurkenmaskers om zelf te knutselen en educatieve filmpjes met een boekenaanbod per 

leeftijd. Vergeet ook niet deel te nemen aan de wedstrijd waarbij je een boodschap verzint voor jouw 

favoriete kinder- en jeugdboekenheld/schurk. Je maakt kans op mooie prijzen! 

 

Veel schurkces en veel lees-, doe-, ontdek- en superheldenplezier! 
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