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Aa nell(aa rletters
Hikt je kind aan tegen de overgang van

groep 2 naar groep 3 dan is De klas van Daan

een aanrader. Niet dat iedereen zo'n ideale

meester zal krijgen als meester Fred, die het

de kinderen in Daan z'n klas uitermate naar

de zin maakt. Tegenwoordig staat voor de

meeste groepen 3 een iuf.

'De klas van Daan' is het debuut van René

van der Velde. Hij werd geboren in Friesland,

maar woont al zijn halve leven in Leiden. Hii

geeft les op een Jenaplan basisschool in

Oegstgeest en noemt ziin debuut een voor-
leesboek. Dat is ook wel logisch, want leer-

lingen uit groep 3 kunnen nog niet lezen. Dat

ze dat moeten leren, daar draait ziin boek nu

juist om.

Hoofdpersoon Daan ziet op tegen de eerste

schooldag in groep 3. Moet hii dan ineens

alles kunnen wat ztin oudere zus Charlotte

kan of zijn iets oudere vriendinnetie Samira?

Door extra lang op de wc te bliiven zitten,
hoopt hij aan het noodlot te ontkomen. Maar

zijn moeder heeft hem door en sPreekt hem

moed in door even naast hem te komen

zitten op de bril.

Zullen we eens kijken hoe dat zit met Nee en la? (Uit: Neel)



Dat Van der Velde humor heeft, blfikt wel uit zijn beschrijving
als charlotte ontdekt dat moeder en Daan samen op de wc
zitten: ,,Papa, we moeten direct verhuizen! Mama en Daan ztin
nu echt hartstikke gek geworden. Ze zitten sámen op de y.!,'

Meester Fred blUkt alles aan te grijpen om de kinderen op
speelse wijze de eerste woordjes maan, roos, vis aan te leren.
Bij het woord maan laat hij alle kinderen een rol spelen. De een
is de aarde en de ander de maan die er oinheen moet draaien.
De gordijnen gaan dicht, de lichten uit en een kind met een
zaklamp speelt de zon, de andere kinderen vervullen de rol
van overige planeten.

Daan vergeet al gauw dat hij groep 3 eigenlijk heel spannend
vond. HU bliift alleen een beetie jaloers op Samira die al 'aanel-
kaarletters' kan schrijven.

Nee! is een prentenboek van de bekende psychologe en seksu-
ologe sanderijn van der Doef. Een prentenboek met wel heel
veel tekst, maar dat is ook wel nodig als je kleine kinderen
duideliik wilt maken in welke situaties ze 'ja' of 'Ítee' moeten
of mogen zeggen. Dan heb je heel veel voorbeelden nodig, die
van der Doef heel herkenbaar omschrijft voor de doelgroep.

ln de praktijk blijkt het boek ook een uitstekend hulpmiddel te
zUn voor ouders en leerkrachten. Leren dat je ook .nee'.kunt

zeggen, is belangrijk, doceert van der Doef. ,,Als jij Nee zegt,
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snappen mensen dat ze iets moeten bedenken om het te ver-
anderen. soms Ís Nee zeggen heel belangnjk. Als iemand jouw
billen wil aanraken, of als iemand vraagt of Je zrjn billen aan-
raakt."

ook het verschil tussen leuke en niet-leuke geheimen wordt
haarfijn uit de doeken gedaan. ,,Leuke geheimen hoef je niet te
vertellen, maar niet-leuke geheimen moet je altijd vertellen",
is de regel die de schrijfster aanleert. Natuurlijk weer met
treffende voorbeelden: leuk is het cadeautje voor iemand
anders dat je niet mag verklappêtr, niet-leuk is als je iets heb
stukgemaakt van een ander.

Het ia/nee-dilemma komt zelfs voor in het hiervoor besproken
boek'De klas van Daan', als Daan door zijn meester naariuf-
frouw Riet wordt gestuurd. ,,Naar juffrouw Riet? Liever niet,
maar dat durft hij niet te zeggen." - MARTA DEt cRosso
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