
WWiijj  TTeesstteenn  HHeett
Nieuwe producten? Wij testen ze en schrijven eerlijke recensies.

KKIIKK  IISS  OOPP  MMIIKK  [[RREECCEENNSSIIEE]]
Posted on 10 februari 2016 by Irene

Kik is verliefd

op Mik, maar

Mik is ver

weg. Kik gaat

op weg om

hem te

zoeken en

komt allerlei

andere

figuren uit de

schilderijen

van Bosch
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tegen, zoals het ei met de benen en de vis met het

huisje op zijn rug. Zou zij Mik vinden?

Om voor te lezen vanaf vier jaar – Om zelf te lezen

op AVI – niveau E3.  

 

 

 

 

 

RReecceennssiiee::

Kik is op Mik  is een heerlijk voorleesboek of zelf lezen boek

voor de beginnende lezers. Kik is verliefd op Mik en schrijft

een brief. Samen met een roos, gooit zij deze naar Mik.

Maar die woont veel te ver weg, zo ver komt de roos niet.

Mik besluit de roos te gaan brengen, maar hoe komt zij bij

Mik? Gelukkig komt Kik onderweg veel wezens tegen die

hem willen helpen. Een spannende reis volgt, maar

uiteindelijk weet Kik de brief keurig bij Mik te bezorgen. En

dan… Dan volgt een hartverwarmend einde!

KKiikk  iiss  oopp  MMiikk

Kik is op Mik is een spannend verhaal om voor te lezen aan

kleuters, maar ook een heerlijk leesboekje voor de

beginnende lezers. Geschreven op AVI E3 niveau, kleurrijk

in beeld

gebracht

door de

schitterende

prenten.

Regelmatig

zullen lezers

even een

kijkpauze

inlassen,

want er is

ontzettend

veel te zien

op de bijzondere illustraties. Deze zijn gebaseerd op de

schilderijen van Jeroen Bosch. Het ei met poten en een vis

met een huisje op zijn rug. De bergen en bomen, het is

allemaal fantastisch in  beeld gebracht. Hoe langer je er
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Er was eens... Zeven sprookjes om zelf te lezen [recensie]

Zeven sprookjes om zélf te lezen. Ken jij het verhaal van de

Vliegende Hollander al?…

Voorkom terugval leesniveau: Win dit

AVI leespakket! [winactie=verlopen]

Nog even en het is zo ver: zes weken

zomervakantie! Heerlijk voor de

kinderen natuurlijk,…

Pier en Aat samen Piraat [recensie]

Pier mist een hand, daar zit nu een

haak. Aat mist een oog, daar zit…

naar kijkt, hoe meer details je opvallen.

De tekst in Kik is op Mik  is speels gedrukt. In

tekstballonnen of op een gekleurde achtergrond. De

tekstkleur is hier en daar aangepast, zodat het steeds goed

te lezen is. Elke zin begint op een nieuwe regel, zodat het

eenvoudig te lezen is. Het avontuur is onderhoudend

geschreven en prikkelt de nieuwsgierigheid: zal Kik haar

vriend Mik vinden?

Het einde is – na de zoektocht van Kik – suikerzoet,

waardoor je het boek met een heerlijk gevoel dicht slaat.

KKiikk  iiss  oopp  MMiikk  ––  SSiieettsskkee  MMooll  &&

SSaarriikkee  vvaann  WWiijjggeerrddeenn

Leren Lezen, hardcover, 48

pagina’s, De Vier Windstreken

Deel met je vrienden
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