BOEKEN:
•

Wille Riet, Een schilderij van mij. Doremi ‘01 – ‘02

•

Simoen jan, De eerste schooldag. Doremi ’99 – ‘00

•

Dreesen Kristien, De eerste schooldag van Plons. Doremi ’01 – ‘02

•

Vanden Heede Sylvia, Een banaan in de klas. Dopido september 2000

•

Wille Riet, Wij zijn een schilderij. Dopido februari 1998

•

Wille Riet, De eerste dag… Dopido september 1996

•

Wille Riet, Knuffel mag naar school. Dopido september 1999

•

Wille Riet, Naar school. Dopido september 1995

•

Vanden Heede Sylvia, Op het kussen. Dopido Maxi september 2001

•

Winters Marianne, Waar is knuffel? Dopido Maxi september 2003

•

Guffens Mie, Kribbel Krabbel. Tielt, Lannoo
Een boekje dat aanzet tot krabbelen, ‘kopvoeteren’ en tekenen.

•

Stam dagmar, Voor ’t eerst naar school. Van Holkema & Warendorf

•

Verroen D., Het dikke tranenboek. Leopold, amsterdam

•

Petty K. en Kopper L., Ik ga naar school. De Eekhoorn, Amersfoort

•

Oxenbury H., Naar school. Gottmer, Haarlem

•

Hill E., Dribbels eerste schooldag. Van Reemst, Utrecht

•

Bruna Dick, De school. De Harmonie, Amsterdam

•

Bourgeois Paulette, Sam gaat naar school. Clavis, Hasselt

•

Hest Amy, Kiki gaat naar school. Lemniscaat, Rotterdam

•

Pingu gaat terug naar school. Artis Historia

•

Daniëls Guy, Mijn eerste spinennweb.
Het is feest in het schuurtje van boer Sander. Boven op zolder, bij de familie Webster, zijn
vannacht vier kleine spinnetjes geboren. Ze groeien op en mogen voor het eerst naar de
spinnenschool. Ragje wil dolgraag haar eigen web leren spinnen, maar het wil maar niet

lukken. Ze slaagt er niet in om een behoorlijk web te maken. Uiteindelijk wordt ze
(school)ziek en mag ze bij oma gaan logeren. Daar blijkt dat opa vroeger hetzelfde
probleem had. En dan is de oplossing verrassend eenvoudig!
THEMA: eerste schooldag, spinnen, faalangst, overlijden, een bril dragen, schoolziek zijn.

