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Geachte relatie,

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

Kat Kaat is weg / Joke de Jonge ; met illustraties van JuliËtte de Wit. - Amsterdam : NiÑo, [2021]. - 29
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm.
Mark (6) is dol op zijn kat. Wanneer Kaat zoek is wordt er gezocht, maar Kaat blijft weg. Dagen later wordt
Kaat gevonden, en ze is niet alleen. Verrassing! Dit verhaal op AVI-E3 verscheen in 2007* in de serie
Sterretjes van methode VLL. Nu verschijnt het in prentenboekformaat voor jonge nieuwkomers die de
klanken, woorden en zinsopbouw van het Nederlands moeten leren. Prachtige afbeeldingen in warme
kleuren, waarin woorden voor moeilijke begrippen gedrukt staan, ondersteunen het verhaal op heel
aantrekkelijke wijze. Voorin staat voor leerkrachten, klassenassistenten en andere begeleiders uitgebreide
informatie (9 pagina's) over op welke manier het boek optimaal ingezet kan worden: o.a. door samen te
lezen, te praten over wat in het boek gezien wordt, wat erbij gedacht wordt, en wat ervaren is in Nederland of
in het land van herkomst. Ook worden veel andere mogelijkheden aangedragen om te werken aan
taalverwerving in de NT2-klas. Met verwijzing naar andere bruikbare prentenboeken, vakliteratuur, websites
enz. Een bijzonder waardevolle uitgave voor nieuwkomers, maar ook voor degenen die hen begeleiden.
Door de informatie aan het begin vooral geschikt voor begeleiding door volwassenen en het onderwijs.
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf (laten) lezen vanaf ca. 7 jaar.  *2010-17-1178 (2010/27), 3e druk. AVI-niveau
afgeleid van oorspronkelijke uitgave.
Recensent: Virgi Smits-Beuken
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