Zoekt U Een Alternatief voor Speelfilms en Internetgames?
Mijn naam is Peter van den Dool, ik ben al 17 jaar groepsleerkracht op een reformatorische
basisschool in Doetinchem. Met veel plezier werk ik met de kinderen. Elk jaar probeer ik van
de klas een Superklas te maken en het is geweldig wanneer je ziet dat dat lukt! Momenteel
heb ik een fantastische groep 6/7.
Vertellen doe ik graag en ik vind het ook erg belangrijk! Het is trouwens ook voor veel
kinderen een ultieme beloning! Een aantal jaren heb ik verhalen geschreven voor het
Reformatorisch Dagblad. Veel van die verhalen heb ik ingesproken voor Kinderkabel.
Het is mijn uitdaging een tegenwicht te bieden aan de toenemende behoefte aan visuele
middelen. De uitdaging is om zó te vertellen dat kinderen als het ware de film voor zich zien
draaien...
Voor de zomervakantie ben ik als experiment begonnen met Kinderkabel. Omdat ik merk
dat de site voorziet in een behoefte, heb ik nu ook Kinderkabel Plus opgezet! Hier plaats ik
elke dag op wat ik die dag in de klas heb voorgelezen. Ook ben ik bezig met het inspreken
van het prachtige boek "Het hol op de hei", geschreven door G. van Essen en uitgegeven
door De Banier.
Op Kinderkabel Plus staan inmiddels al 22 korte verhalen en verder de luisterboeken: ‘Een
bandrecorder voor Ambe’Roeroe’ (P. de Zeeuw JGzn.), ‘Elske waarheen?’ (Sj. van Duinen),
‘Piet Vrolijk en de smokkelaars’ en ‘Piet Vrolijk en de diamanten’ (A. van der Zwet).
In bewerking zijn momenteel: ‘De toverdoos van Ambe’Roeroe’ (P. de Zeeuw JGzn.) en ‘Het
hol op de hei’ (G. van Essen).
In de planning voor november en december staan: ‘De roverhoofdman’ (M.C. Capelle), ‘Het
verdriet van Ambe’Roeroe’ (P. de Zeeuw JGZn.) en ‘Johann Sebastian Bach, De jongen uit
Thüringen’ (Opal Wheeler).
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Inhoud van Kinderkabel Plus:
Luisterverhalen
1. Het verhaal van de violist
2. De kluifjes van de grijze kater
3. Dom Klein Kalfje
4. Van twee buurmannen
5. Geertje
6. Sigaren plukken
7. Rennen voor de koeien
8. Koos gaat op berenjacht
9. Twee vrienden
10. Het beest
11. De jonge gravin
12. Honingdauw voor de koningin
13. Wat ga je doen, Klein Lammetje?
14. Kleine Gijsbert en de spin
15. Sientje
16. Het is mijn weg!
17. De reuzenbonk
18. Annefrieda en de jonkvrouwe
Specifiek christelijke luisterverhalen
1. Broeder Bernardus
2. Kerstfeest op oudejaarsdag
3. Paasfeest in de kloostertijd
4. De man met de gitaar
Christelijke luisterboeken
1. Elske, waarheen?
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2. Piet Vrolijk en de smokkelaars

3. Piet Vrolijk en de diamanten

4. Een bandrecorder voor Ambe'Roeroe

5. De toverdoos van Ambe'Roeroe (in bewerking)

6. Het hol op de hei (in bewerking)

7. De roverhoofdman (M.C. Capelle) (in de planning voor dit najaar 2014)
8. Het verdriet van Ambe'Roeroe (in de planning voor najaar 2014)
9. Johann Sebastian Bach, De jongen uit Thüringen (Opal Wheeler) (in de planning voor dit
najaar 2014)
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Waarom Kinderkabel Plus?
"U biedt uw kind een zinvol alternatief voor speelfilms en computerspelletjes."
"Uw kind met dyslexie of een leesbeperking kan nu ook van boeken gaan genieten."
"Uw kind kan iedere schooldag naar nieuwe verhalen luisteren."
"Een aantal luisterboeken staat al op u te wachten!"
"U kunt de bestanden eenvoudig downloaden en opslaan voor bijvoorbeeld in de auto."
"Uw kind traint zich tijdens het luisteren inluistervaardigheid en concentratie."
"Uw kind werkt op een ongedwongen manier aan zijn woordenschat, taalgevoel en leesbegrip."
"Er wordt elke maand minstens één christelijk luisterboek toegevoegd."

"De boeken zijn speciaal afgestemd op de gereformeerde gezindte."
"U kunt uw kind boeken laten luisteren die het niet zo snel zelf zou lezen."
"Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u binnen 1 minuut uw inloggegevens!"
"Wij hanteren het principe: Niet goed? Geld terug! U loopt dus geen enkel risico!"

Ga naar www.kinderkabel.nl en meldt je aan.
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