
       

                        
 

Boekhandel van Noord 
info@lezeninnoord – 020-6372601 

Buikslotermeerplein 70  –  1025 EW Amsterdam 
   

 

Amsterdam, 4 juli 2022 

 

Betreft:  Uitnodiging informatieavond Kinderboekenweek 2022 
 
 
Beste leerkracht in het basisonderwijs, 
 

Graag nodigen we u uit voor onze informatieavond over de komende Kinderboekenweek, 
op maandagavond 12 september – 19.30 uur in de Buiksloterkerk in Amsterdam-Noord. 
Toegang is gratis. 
  

Tijdens deze avond zal Nathalie Scheffer van Boekhandel van Noord u uitgebreid vertellen over alles rond de 
Kinderboekenweek 2022: het thema, de boeken die daar bij horen, de boeken die bekroond zijn (Griffels en 
Penselen), en de thematitels. Dus alle informatie over de komende Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober) 
compact in één avond! 
  

Kinderboekenauteur Sanne Rooseboom komt ook! Zij zal vertellen over haar werk.  
Toen ze negen was schreef Sanne al in haar vriendinnenboekje dat ze kinderboekenschrijver wilde worden. 
Ze schreef schriften vol verhalen, het bedenken van verhalen vond ze het leukst. Later werd Sanne journalist. 
Dan mag je niets zelf bedenken. Maar ’s avonds schreef ze hele verhalen! Jippie! Een humeurig spookje werd 
haar kinderboekendebuut. Jippie! Kreeg meer delen, en intussen schreef ze Het miniserie van oplossingen. 
Het eerste deel was eigenlijk al klaar. Sanne heeft daar zo’n acht jaar aan gewerkt, stiekem, ’s avonds! 
 

Natuurlijk zorgen wij dat alle bekroonde boeken en de boeken die passen binnen het thema van de 
Kinderboekenweek 2022 op deze avond er zijn! Om te bekijken, te kopen en te bestellen voor school. 
  

We starten om 19.30 uur. Na afloop is er ruim de tijd om nog gezellig na te praten. 
 

De locatie is Buiksloterkerk, Buiksloterkerkpad 10 in Amsterdam-Noord.  
  

De toegang is gratis. Wel graag even aanmelden, vol is vol!  
 
Mail naar info@lezeninnoord.nl, bel, 020-6372601 of stuur een app of sms naar 06-83347148. 
Of kom langs in de winkel:  Boekhandel van Noord – Buikslotermeerplein 70, Winkelcentrum Boven ’t Y. 
  

Tot ziens op maandagavond 12 september! 
 
Vriendelijke groet, 
  
Het team van Boekhandel van Noord 
  
Victoria Borsch 
Nathalie Scheffer 
Frank Reijgwart 
 
 
PS.  Eén avond, alles over de komende Kinderboekenweek, speciale gast Sanne Rooseboom. 
 Gratis voor juffen en meesters, dus reserveer nu! 


