
Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Wanneer je op de foto's van de
boeken klikt, kom je bij een verkooppunt uit. Mijn gouden traan zet zich in voor het
bespreekbaar maken van rouw en verlies in het onderwijs: aandacht voor gouden
tranen. Voor meer informatie of vragen kun je via een van de volgende kanalen in

contact komen met mij. 
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De koffer, Chris Naylor-Ballesteros (vanaf groep 1)

Een vreemd dier komt aan op een andere plek en draagt een koffer bij
zich. De andere dieren vragen zich af wat er in de koffer zit. Terwijl het
dier uitrust van een vermoeiende en lange reis, bekijken de dieren de
inhoud: een theekopje en een foto. Dit prentenboek maakt met heldere
teksten en prenten een heel belangrijk onderwerp bespreekbaar. Met
een hoopvolle gedachte en afsluiting van het verhaal.

Mijn twee dekens, Irena Kobald & Freya Blackwood (vanaf groep 1)

In dit prentenboek gaat het over taalverwerving, je veilig voelen en de
waarde van connectie met anderen. Het verhaal volgt in mooie prenten
en kleuren het verhaal van een meisje dat moet vluchten voor oorlog. In
het nieuwe veilige land, is alles anders. Ze wikkelt zich in een oude
warme deken van eigen woorden en geluiden. Ze zou daar wel voor
altijd willen blijven zitten. Toch gaat ze naar buiten en in het park
ontmoet ze een meisje. Zij neemt iedere keer nieuwe woorden mee.

Onderweg, Fransesca Sanna (vanaf groep 3)

Met duidelijke en kleurrijke prenten volgen we het verhaal van een
gezin dat moet vluchten. De oorlog nam de vader mee. Dat maakte het
leven van de familie een stuk donkerder. De reis is vol angst en er zijn
moeilijkheden om over de grens te komen. Uiteindelijk komen ze op
een boot terecht die hun naar het vasteland zal brengen. Ze vertellen
elkaar verhalen over het land van herkomst. 

Iedereen telt mee, Hollis Kurman & Barroux (vanaf groep 1)

De ondertitel van dit boek is: een telboek over elkaar helpen. Een
waardevolle boodschap in een boek voor de allerjongsten. Het boek
begint met de volgende zin: ‘Wat als je thuis zo eng wordt dat je
vluchten moet….?’ Al tellend kun je samen met jonge kinderen op zoek
naar dingen die kunnen helpen, ondersteunen. En boek vol warmte,
saamhorigheid, connectie en empathie.

Kunnen we bij jou? Hijltje Vink & Paula Gerritsen (vanaf groep 2)

Dit boek gaat over Esra en Ahmed. Eerst zaten ze op dezelfde school
in Aleppo en toen moesten ze vluchten, Het verhaal vertelt over de
mensen die ze verloren zijn en de nieuwe plekken waar ze aankwamen. 
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Mercy. Zo heet ik, Emelie Satt & Jean-Karl Lucas & Madame
Monsieur & Sasia Halfmouw (vanaf groep 2)

Een waargebeurd verhaal in simpele, rake zinnen over een meisje dat
door haar bestaan een ode brengt aan het leven. Mercy werd midden
op ze geboren, vlak nadat haar moeder van een wankel bootje was
gered. Uit dankbaarheid noemde haar moeder haar Mercy, ‘Genade’.

Morgen is een ander land, Michael de Cock & Trui Chielens (vanaf
groep 4)

(Dit boek heb ik niet zelf gelezen, tekst overgenomen van bol.com). In
een donkere laadbak van een vrachtwagen, vluchten een meisje en
haar moeder uit de oorlog. Het lijkt wel een ruimtecapsule op weg naar
een onbekende planeet. Ze moeten er heel stil zijn. Gelukkig is het
meisje wereldkampioen in stil zijn.

Op de vlucht, Pimm van Hest (vanaf groep 1)

Een verhaal over afscheid nemen van een thuisland.
Over de angst die daarbij komt kijken.
Een verhaal over wennen in een nieuw land. Je welkom voelen en
soms niet. En zo wordt je meegenomen in het gevoel en de angst die
veel mensen op deze wereld moeten voelen. Heel waardevol om met
kinderen te bespreken.

De jongen achter in de klas, Onjali Q. Rauf (vanaf groep 6)

Dit boek heb ik niet zelf gelezen, beschrijving overgenomen van
bol.com). Achter in mijn klaslokaal stond vroeger een lege stoel. Nu zit
er een nieuwe jongen. Hij heet Ahmet. Hij is negen jaar (net als ik),
maar hij is heel raar. Hij praat nooit en lacht nooit en hij houdt niet van
snoep – zelfs niet van citroenzuurtjes, die ik het allerlekkerst vind! Maar
toen kwam ik achter de waarheid: Ahmet is eigenlijk helemaal niet
vreemd. Hij heeft zijn land moeten ontvluchten vanwege oorlog.

Jij en ik, Margaretha van Andel & Eva Moraal (vanaf groep 1 voor
alle groepen) 

Dit boek bevat negentien verschillende verhalen en gedichten.
Verschillende schrijvers hebben er aan meegewerkt. Zo kun je zelf 
 kijken welk verhaal of gedicht je wilt gebruiken als starter voor een
gesprek in jouw klas

Mijn gouden traan 2022 

Boeken rondom het thema vluchten

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fmercy-zo-heet-ik%2F9200000126772929%2F&name=Mercy%2C%20zo%20heet%20ik%2C%20Emilie%20Satt
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Ff%2Fmorgen-is-een-ander-land%2F9200000059583298%2F&name=Morgen%20is%20een%20ander%20land%2C%20Michael%20de%20Cock
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fop-de-vlucht%2F9200000071852201%2F&name=Op%20de%20vlucht%2C%20Pimm%20van%20Hest
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fs%2Fde%2Bjongen%2Bachter%2Bin%2Bde%2Bklas%2F&name=bol.com
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fs%2Fjij%2Ben%2Bik%2Bverhalen%2Bover%2Bvriendschap%2F&name=bol.com


De maan is overal, Kolet Janssen (vanaf groep 1)

(Dit boek heb ik niet zelf gelezen, tekst overgenomen van bol.com)
Rasha verliest haar zusje bij een explosie. Op een dag besluiten haar
ouders om te vluchten. Hun thuisland is niet langer veilig. Het is een
verschrikkelijke beslissing want iedereen die hun lief is, moeten ze
achterlaten. De tocht is akelig en Rasha en haar ouders raken ook nog
de paar spullen kwijt die ze wilden meenemen om zich in een nieuw
land thuis te voelen. ’s Nachts kijkt Rasha naar de maan: die is bij haar,
maar ook bij de mensen die achterbleven. De maan is overal.

Wij zijn ondekkingsreizigers, Shahrzad Shahrjerdi (vanaf groep 1)
(Dit boek heb ik niet zelf gelezen, tekst overgenomen van bol.com). 
De kracht van Wij zijn ontdekkingsreizigers is de subtiele manier
waarop de vlucht van twee jonge kinderen uit een oorlogsgebied wordt
verbeeld. Dit ontroerende prentenboek met een hoopvol einde is een
ode aan de fantasie.

Allemaal mensen, Steven Gielis (vanaf groep 1)
(Dit boek heb ik niet zelf gelezen, tekst overgenomen van bol.com). 
Inara woont bij haar mama en kleine broertjes.
Ze wonen in een opvangcentrum.
Eerst woonden ze in een huis in een land ver hiervandaan.

Mijn gouden traan 2022 

Boeken rondom het thema vluchten

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fde-maan-is-overal%2F9200000104542431%2F&name=De%20maan%20is%20overal%2C%20Kolet%20Janssen
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fwij-zijn-ontdekkingsreizigers%2F9300000017127090%2F&name=Wij%20zijn%20ontdekkingsreizigers%2C%20Shahrzad%20Shahrjerdi
https://zitdazo.com/kinderboek-allemaal-kinderen

