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Kinderboekenalfabet 
 

Schrijf bij elke letter van het alfabet een kinderboek dat met deze 

letter begint! 

 

a ________________________________________ 

b ________________________________________ 

c ________________________________________ 

d ________________________________________ 

e ________________________________________ 

f ________________________________________ 

g ________________________________________ 

h ________________________________________ 

i ________________________________________ 

j ________________________________________ 

k ________________________________________ 

l ________________________________________ 

m ________________________________________ 

n ________________________________________ 

o ________________________________________ 

p ________________________________________ 

r ________________________________________ 

s ________________________________________ 

t ________________________________________ 

u ________________________________________ 

v  ________________________________________ 

w ________________________________________ 

y ________________________________________ 

z ________________________________________ 
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Kinderboekenweek Quiz 
 

1. Wie is de schrijver van Super Jan?  

  Zet een rondje om het goede antwoord. 

  a) Harmen van Straaten b) Fred Diks  c) Bies van Ede 

 

2.  Welke meester hoort bij welke beschrijving 

  Trek lijntjes naar het goede antwoord. 

  Meester Jaap Een directeur die invalt voor een zieke kleuterjuf. 

  Mees Kees  Een stagiair die tijdelijk de groep overneemt. 

  Meester Max  Een meestere van groep 6 en 7 met een baardje 

 

3. Hoeveel AVI niveaus bestaan er?  

  Zet een rondje om het goede antwoord. 

  5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 

 

4.  Wie is de schrijfster van de Hoe Overleef Ik boeken? 

  Zet een rondje om het goede antwoord. 

  a) Francine Oomen  b)  Mirjam Mous c) Janneke Schotveld 

 

5.  Welke boekenreeks hoort bij welke karakters 

  Trek lijntjes naar het goede antwoord. 

  Harry Potter   Tovenaarsleerlingen krijgen les op een kasteel. 

  Twilight  Vierentwintig kinderen vechten in een arena. 

  The Hunger Games Vampiers en wolven strijden tegen elkaar. 

 

6.  Welke zanggroep maakt ieder jaar een lied voor de Kinderboekenweek? 

  Zet een rondje om het goede antwoord. 

  a) K3    

  b) Kinderen voor Kinderen   

  c) De toppers  
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7. Hoe heet de zus van Geronimo Stilton 

  Zet een rondje om het goede antwoord. 

  a) Lea    b) Mia    c) Thea 

8.  Welk avontuur van De Bende Van De Korenwolf bestaat niet? 

  Zet een rondje om het goede antwoord. 

 a) Het geheim van de verliefde hulpkok 

  b) De ontsnapping van de brullende muis 

  c) Het mysterie van de gillende keukenmeid 

 

9. Hoe noem je de techniek waarbij je een boek heel snel leest? 

  Zet een rondje om het goede antwoord. 

  a) skimmen   b) skaten   c) shoppen 

 

10.  Wie heeft Kruistocht In Spijkerbroek geschreven? 

  Zet een rondje om het goede antwoord.  

  a) Simone van der Vlugt b) Thea Beckman  c) Hanna Kraan 

 

 

Puntentelling 

Kijk de vragen na met de antwoorden die hier onder te zien zijn. Tel de goede 

antwoorden. Wat is jouw score? 

80 tot 100 % goed 

Wauw! Wat weet jij veel van boeken! In je vrije tijd ga je vast vaak naar de bibliotheek 

en verslind je vast het ene na het andere boek! 

60 tot 80 % goed 

Hartstikke goede score! Je weet best veel van boeken. Kijk eens welke vragen je nog 

fout had. Die boeken zijn misschien wel de moeite waard om eens te lezen. 

0 tot 60 % goed 

Hoe kan dat nou? Lees je soms niet graag? Wees niet getreurd. Er zijn nog veel 

meer leuke hobby's. 
 

1=a, 2= Meester Jaap (een meester van groep 6 en 7 met een baardje), Mees Kees (een stagiair die tijdelijk de groep 

overneemt), Meester Max (een directeur die invalt voor een zieke kleuterjuf), 3=12, 4=A, 5= Harry Potter (tovenaarsleerlingen 

krijgen les op een kasteel), Twilight (vampiers en wolven strijden tegen elkaar), The Hunger Games (vierentwintig kinderen 

vechten in een arena), 6=b, 7=c, 8=c, 9=a, 10=b 
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