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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.

ADDavid / Tirtsa Ehrlich ; met illustraties van Joanne LuÐmes. - Derde druk, Amsterdam : NiÑo, 2019. - 39
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm.
David (11, ik-persoon) kan zich niet goed concentreren en heeft vaak zijn schoolwerk niet af. Hij blijft daarom
zitten in groep vier. Maar het lukt nóg niet! Een praatdokter ontdekt dat David, net als zijn nichtje Daisy in de
uitgave 'ADDaisy'*, ADD heeft. Wat is ADD? Wat zijn de voor- en nadelen om ADD te hebben? Hoe ga je om
met iemand die ADD heeft? Al deze vragen worden in begrijpelijke taal, door David zelf, uitgelegd en
beantwoord. Jonge kinderen met ADD kunnen hierdoor leren begrijpen wat het is en hoe je ermee om kunt
gaan. Maar vooral: weten dat je niet dom bent! En dat je, ook al heb je ADD, ook iemand bent met veel
talenten en kwaliteiten. Grote en kleine tekeningen (dunne zwarte lijnen, ecoline en digitaal ingekleurde
vlakken) ondersteunen de tekst en laten vooral het gevoel van David, wat zijn ADD betreft, zien. Afgesloten
wordt met websites. Een luisterversie en het ADD-lied staan op een website (de code in het boek is
meermaals te gebruiken). De auteur is GZ-psychologe en heeft ervaring binnen een ADHD polikliniek.
Aansprekende, bewustmakende uitgave, aan te bevelen voor kinderen met ADD, hun familie en leraren.
Waar Daisy de (vrouwelijke) persoonlijke stem van ADD was, heeft de mannelijke variant, met David, ook
een stem gekregen. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. *zie a.i.'s deze week voor een heruitgave. In deze ongewijzigde
heruitgave is de luisterversie niet meer beschikbaar op cd, maar via een website (de code is vaker te
gebruiken).
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