In deze woordzoeker vind je allemaal woorden over het oerwoud.
Kun jij ze allemaal vinden? De letters die overblijven vormen een zin. Schrijf die in de vakjes.

Apenkoppen Welke apenkop is op het 1e plaatje precies
hetzelfde als op het 2e plaatje?

Doolhof Ga van start (S) naar finish (F).
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Geen feest zonder de schoolgoochelaar! Schoolgoochelaar John Negenkerken treedt al vele
jaren op scholen op met de meest fantastische en diverse goochel- en buikspreekvoorstellingen.

Deze voorstelling is sinds de Kinderboekenweek 2005 misschien wel zijn meest geboekte basisschoolvoorstelling. Al honderden keren trad hij hiermee op. Het grote succes van ‘De Goochelschool’ is te
verklaren in het feit dat deze voorstelling alles heeft wat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
- maar ‘stiekem’ ook hun meesters en juffen! - aanspreekt. Zoals natuurlijk heel veel goocheltrucs,
buikspreken, kinderkomedie en diverse workshop-elementen.
Deze voorstelling is ‘multi-inzetbaar’ voor alle soorten feesten waar een basisschool mee te maken heeft.
Denk maar eens aan:






meesters – en juffendag
kindercarnaval
lentefeest
zomerfeest
feestweek

 jubileumviering







opening of heropening van een nieuw schoolgebouw
afscheidsfeest van de directeur of een leerkracht
Kinderboekenweek
Sinterklaasfeest
Kerstmis

Elke voorstelling is in overleg aan te passen.
Alles wordt voor u geregeld. John Negenkerken berekent geen
reiskosten, neemt een prachtig decor mee en geluid.
Klik hier voor de Goochelshow

De Kinderboekenweekvoorstelling is een vast onderdeel
in de voorstellingen die schoolgoochelaar John Negenkerken
presenteert.
Ook dit jaar - 2022 - heeft John weer een positieve,
schoolbrede voorstelling: ‘Gi-Ga-Groen!’
Zoals altijd is er een gratis werkboekje beschikbaar.
Klik hier voor de Kinderboekenweek-voorstelling

Juffendag ook wel eens muffendag genoemd (een verbastering van meester en juffendag). Tijdens de
juffendag is het vaak zo dat de gezamenlijke verjaardagen van de diverse leerkrachten samen gevierd
worden, in plaats van bijna wekelijks een verjaardag afzonderlijk. Dit is natuurlijk een groot feest op
school maar ook veel werk voor u!
Geen nood: De schoolgoochelaar heeft de oplossing
voor een school brede leuke ochtend.
De meeste scholen waar ik de juffendag heb mogen
verzorgen kiezen voor de woensdagochtend of de
vrijdagochtend vóór een vakantie.
Klik hier voor de Juffendag-voorstelling
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In deze woordzoeker vind je allemaal woorden over planten en bloemen.
Kun jij ze allemaal vinden? De letters die overblijven vormen een zin. Schrijf die in de vakjes.

10 verschillen

Rebus
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‘De gewone superheld’ is één van de meest geboekte voorstellingen over pesten in Nederland.
Schoolgoochelaar John Negenkerken helpt scholen om het onderwerp ‘pesten’ bespreekbaar te maken.
Een onderwerp dat helaas op veel scholen in meer of mindere mate aan de orde is.
Op een voor de kinderen in deze leeftijd begrijpelijke manier legt de schoolgoochelaar uit over:
 pesten
 plagen
 cyberpesten  wat te doen als je gepest wordt !?
 pesten via je telefoon
 wat kun jij doen als je ziet dat er iemand gepest wordt !?
John gebruikt grapjes, goocheltrucs, ‘spreekt buik’ en gebruikt de input van de kinderen als metafoor.
Ook bij deze voorstelling hoort een leerzaam en leuk werkboekje. Aanrader !!!
Klik hier voor de Pesten is niet leuk-voorstelling

Hallo John,
Zoals ik je al zei, wij vonden het een geweldige voorstelling.
Echt alle kinderen en ook alle volwassenen hebben genoten!
Je bent een aardige man die respect toont en betrokkenheid
voor ieder van ons, en dat komt terug in je optreden.
Dat voelt goed. Heel veel dank dat je onze gast wilde zijn!!
Hartelijke groeten,
Anneke Mooi Wilten, Obs De Telescoop - Oss
Dag John,
De kinderen hebben met volle aandacht genoten van jouw
programma. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben het
prachtig gevonden.
Jij betrok alle kinderen op een zeer prettige manier bij het
programma. Zelfs de kinderen van groep 8, die op het punt
staan naar het voortgezet onderwijs te gaan, hebben
genoten. Het was jouw kracht deze leerlingen steeds te
betrekken bij het gebeuren.
We zijn je zeer dankbaar voor dit optreden en het is zeker
een aanrader voor anderen.
Met vriendelijke groet, Herman Kuipers, directeur St. Henricusschool
12 verschillen
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In deze woordzoeker vind je allemaal woorden over de natuur.
Kun jij ze allemaal vinden? De letters die overblijven vormen een zin. Schrijf die in de vakjes.

De Kinderboekenweekshow van de
Schoolgoochelaar is ook in te
zetten in het speciaal onderwijs.
In overleg met u past John de
show geheel aan uw wensen aan.
Voor meer info:
klik op het plaatje hieronder.
Waarom gaat een boom
nooit naar school?
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Het verhaal
De juf heeft aan John en Sjakie gevraagd of ze het schoolplein willen opruimen. Er ligt na de pauze
namelijk nogal veel rommel. John vraagt zich af of je met deze rommelspullen ook kunt goochelen en op
deze manier de ‘rommel’ kunt hergebruiken.
Sjakie vertelt ondertussen dat hij op de kinderboerderij was en dat hij daar veel geleerd heeft over grote
en kleinere dieren, van ezels tot wormen en van konijnen tot spinnen. Hij heeft het woord spin nog niet
gezegd of hij ziet er één. Maar ziet hij het goed? Heeft deze spin in zijn web de woorden ‘gi-ga-groen’
gesponnen?
Beleef het zelf mee met al jouw vrienden en vriendinnen van je basisschool tijdens de
kinderboekenweekshow “gi-ga-groen” met John de Schoolgoochelaar, Sjakie de wonderhaan en jouw juf
of meester.
Wist je dat de kinderen samen met hun leerkracht de volgorde van deze interactieve Kinderboekenweekshow mogen bepalen?
Steekwoorden voor deze leuke meedoe voorstelling voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun leerkrachten
zijn: Respect voor de natuur en elkaar, hergebruiken (recyclen), planten ademen, enge dieren bestaan
niet maar zijn wel nuttig. Beleef het mee tijdens de Kinderboekenweekshow 2022 ‘Gi-Ga-Groen’.
Gratis Kinderboekenweek werkboek
Net als ieder jaar verstrekt de schoolgoochelaar een gratis werkboekje voor de Kinderboekenweek.
De inhoud van het werkboekje gaat dit keer over respect voor de natuur en recycling.
Met leuke puzzels, spelletjes, kleurplaten, knutselen en tekenen en nog veel meer!
Het werkboekje wordt samengesteld door een gecertificeerd leerkracht!
Prijs
De prijs van de voorstelling ‘Gi-Ga-Groen?’ is € 550,- voor 1 voorstelling, of € 650,- voor
2 voorstellingen per dagdeel op dezelfde locatie.
Het bedrag is inclusief 9% btw, reiskosten, decor, geluid en buikspreken!
Bent u een grotere school en wilt u de Kinderboekenweek-voorstelling een hele dag boeken op één locatie
(3 of 4 voorstellingen)? U betaalt dan € 1250,Heeft u een vijfde voorstelling nodig, dan kunt u deze extra bijboeken voor € 350,- .
U hoeft niets te doen!
John de schoolgoochelaar speelt gemiddeld 140 (school)voorstellingen op jaarbasis en is gewend alles zelf
mee te nemen zoals het geluid en decor.
Het enige wat u rest is samen met de kinderen te gaan zitten en te genieten van de Kinderboekenweek
voorstelling ‘Gi-Ga-Groen’.
Vragen?
Voor vragen of boekingen
belt u met
John Negenkerken:

De Kinderboekenweekshow
van de Schoolgoochelaar is
ook in te zetten in het
speciaal onderwijs.
In overleg met u past John
de show geheel aan uw
wensen aan.
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In deze woordzoeker vind je allemaal woorden over dieren.
Kun jij ze allemaal vinden? De letters die overblijven vormen een zin.

Een kangoeroe ontsnapt op een
avond uit zijn omheinde verblijf
in een dierentuin.
De volgende dag hebben de
verzorgers een forse klus om het
beest weer te vangen. Wanneer
dat eindelijk gelukt is, verhogen
ze nog diezelfde dag het hek
om zijn verblijf van twee naar
vier meter.
Die nacht daarna ontsnapt de
kangoeroe weer. De volgende
dag wordt het hek opnieuw
verhoogd, nu van vier naar acht
meter. Ook nu weet de
kangoeroe weer te ontsnappen.
Maar ook dit keer, wordt het
dier gevangen en weer terug
naar zijn verblijf gebracht.

Rekenpuzzels
1e
2e

Dan vraagt de kameel die naast
de kangoeroe woont: “Hoe hoog
moet het hek eigenlijk worden
voordat de verzorgers het een
keer opgeven?”
“Ik denk zo'n 128 meter”,
antwoordt de kangoeroe.
“Tenzij één van hen op het
briljante idee komt, om voortaan
de deur van het hek op slot
doen.”
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Woorden maken
Hoeveel kleine woorden kun jij maken met de letters van het woord M I L I E U S T R A T E
Maak er een wedstrijd van. Allemaal 3 minuten.
Als een letter maar 1x voorkomt (hier bijvoorbeeld de L) dan mag hij maar 1x in een woord staan.
mallen mag dus niet, maar malen wel.
Bij elke nieuw woord dat je verzint, mag je weer alle letters gebruiken.

N

Hoe vind jij dat we de natuur het beste kunnen beschermen? Schrijf het op en maak er een tekening bij.
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In deze woordzoeker vind je allemaal woorden over de recyclen.
Kun jij ze allemaal vinden? De letters die overblijven vormen een zin. Schrijf die in de vakjes.

Rebus
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woordzoeker - blz. 3
Elke tien seconden verdwijnt de
oppervlakte van
één voetbalveld aan regenwoud.

woordzoeker - blz. 5
In bermen en op de stoep kom
je heel veel verschillende
planten en bloemen tegen.

apenkoppen - blz. 3

10 verschillen - blz. 5

rebus - blz. 5
De aarde lacht in bloemen en
planten om je heen.
12 verschillen - blz. 6

woordzoeker - blz. 7
Elke wandeling in de natuur
levert meer op dan we zoeken.

woordzoeker - blz. 9
Er leven bijna acht miljoen
diersoorten op aarde en maar
één miljoen beschreven.

rekenpuzzels - blz. 9

1e
slak = 5 | mug = 10 |
bij = 3
mug + 2 slakken x 2 bijen = 10 + (10 x 6) = 70
2e
kikker = 5 | muis = 6 | vos = 9
vos + 2 kikkers x 2 muizen = 9 + (10 x 12) = 129
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woordzoeker - blz. 11
Als we al onze grondstoffen recyclen gaat de aarde langer mee.
Rebus
Wordt bij jullie thuis al het afval gescheiden ingezameld
zodat het goed gerecycled kan worden ?
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