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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

En? Jij mag er ook bij. / Ariena Ruwaard ; fotografie Mark Ruwaard. - Eerste druk, [Gorinchem] : Studio
Kern, zomer 2020. - 43 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm.
Op een winterdag ontdekt de boer een groot pak voor de deur met 'Pas op zeer breekbaar!' erop. Er komt
geluid uit de doos. De boerin komt ook kijken en opent de doos: er komt een schildpad uit. Die hoort toch
niet op de boerderij? Maar het is veel te koud voor de schildpad dus maken ze een warme plek voor hem in
de schuur. Daar komen achtereenvolgens varken, kip, paard, schaap en hond bij waardoor schildpad zijn
plek steeds groter moet maken en de hele schuur een groot nest wordt. Iedereen die het koud heeft, mag
erbij. Tot slot staat er: 'En jij? Jij mag er ook bij.' In dit prentenboek zijn alle illustraties gemaakt met
gevonden voorwerpen en materialen als drijfhout, karton, plastic. In een nawoord beschrijft de auteur deze
werkwijze en geeft suggesties voor hergebruik van deze materialen. De illustraties beslaan twee pagina's en
eronder staat de tekst in korte zinnen met eenvoudig taalgebruik, gedrukt in een schreefloze letter. De manier
van illustreren is origineel en zal kinderen uitdagen om in de afgebeelde figuren de dieren te herkennen.
Sympathiek verhaal over verwelkomen van nieuwkomers, ook bruikbaar voor creatieve lessen over bv.
zwerfafval. Vanaf ca. 4 jaar. 
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