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Literair Festival
Het gonst al in de school… op 25
oktober 2022 vindt de eerste editie
van het Literair Festival plaats!

Lieve Barlaeanen,
Dat wij graag lezen, dat komt als
geen verrassing. Maar wist je ook
dat de docenten van de exacte
vakken op het Barlaeus echte
lezers zijn? Yosri (natuurkunde) is
enthousiast over de boeken van
Alex Boogers (Alleen met de
goden) die hij bij ons leende en
Tushar (scheikunde) leest net zo
vrolijk boeken in het Nederlands,
Frans of Duits én is aardig op weg
om onze gehele collectie uit te
lezen.
Dat docenten op het Barlaeus
graag lezen, wordt duidelijk tijdens
het aankomend Literair Festival,
waar ze zich samen met leerlingen
uit de 3e en 4e buigen over hun
favoriete boek. Maar ook voor
leerlingen uit overige jaarlagen zijn
er de komende weken weer
genoeg mogelijkheden voor
literaire verkenning & verdieping.
Geef je bijvoorbeeld op voor de
Barlaeus-leesclub of kom neuzen
tussen de (nieuwe) boeken in de
mediatheek. Matteo uit 1D en
wijzelf tippen in deze nieuwsbrief
alvast diverse titels!
Tot snel,
Debbie Broekers & Janneke Blok

Meer dan vijfentwintig docenten van
verschillende vakken begeleiden
Barlaeanen uit de 3e en 4e klas bij
het lezen van (fragmenten uit) een
werk. Dit kan een roman zijn, maar
ook een poëziebundel, kort verhaal
of een graphic novel. De leraren
hebben het werk gekozen omdat ze
het bijzonder, mooi of belangrijk
vinden. Kasja (Duits) bespreekt De
eenzaamheid van de priemgetallen,
Bart (wiskunde) analyseert samen
met Imme (geschiedenis) In de ban
van de ring en Janneke (mediatheek)
zal alle ins en outs van het boek
Glijvlucht bespreken.

KOMENDE ACTIVITEITEN
Oktober
Maand van de Geschiedenis
Ma 17 oktober
Bekendmaking winnaar
Booker Prize for Fiction
Di 25 oktober, 16:30-20:30
Literair Festival (klas 3 & 4)
Di 1 november, 14:25 Leesclub
onderbouw: Het boek van Jongen /
The Book of Boy van Catherine
Gilbert Murdock
Di 8 november, 14:25 Leesclub
bovenbouw: Sense and Sensibility
van Jane Austen

In groepjes van tien storten de
leerlingen zich in de verhalen en
praten ze samen over literatuur.
Maar dit is niet alles: er zullen die
avond ook gedichten voorgedragen
worden, er komt muziek én lekker
eten. Het geheel wordt feestelijk
afgesloten met een optreden van
spoken-word artieste Babs Gons!

Het volledig programma kun je hier
bekijken. Wij kunnen niet wachten!
*Nieuwsgierig naar Babs Gons? Leen
haar debuutbundel Doe het toch
maar in de mediatheek!

‘De boeken van
Harari zijn de
perfecte
combinatie van
geschiedenis
en fictie.’
-

Matteo Krengel (1D)
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De boekentip
van
Matteo Krengel

Beste Boek voor Jongeren
Tijdens de Boekenweek van Jongeren koos
een jury van zes middelbare scholieren
twee prijswinnende titels die jij volgens hen
écht moet lezen. Wij vertellen je meer over
deze ‘Beste Boeken voor Jongeren’.
In de categorie ‘Oorspronkelijk
Nederlandstalig’ koos de jury
unaniem voor Lily van Tom De
Cock. In dit superactuele verhaal
stijgt de zeespiegel elke dag en
volgen lockdowns elkaar op. De 14-jarige
influencer Lily kan het weinig schelen,
totdat ze op reis heimelijk verliefd wordt en
gedwongen de werkelijkheid onder ogen

‘Vind jij het ook zo bijzonder
hoe wij als menselijke soort
zijn ontstaan? Van een aap
zijn wij geëvolueerd naar een
wezen dat dankzij
uitvindingen zoals het internet
en smartphones kan
communiceren met
soortgenoten aan de andere
kant van de wereld.’ Matteo
Krengel (1D) tipt Sapiens: het
ontstaan van de mensheid
van Yuval Noah Harari. In dit
beeldverhaal wordt in mooie
strips en duidelijke taal de
geschiedenis van de
menselijke soort beschreven:
‘Een verhaal dat iedereen een
keer moet lezen!’
Harari is een historicus, die
meerdere boeken over de

geschiedenis (en toekomst) van de
mensheid op zijn naam heeft staan,
zoals zijn andere internationale
bestseller Homo Deus: een kleine
geschiedenis van de toekomst. ‘De
boeken zijn de perfecte combinatie van
geschiedenis en fictie’, aldus Matteo, die
alle boeken van de schrijver kan
aanraden. ‘Bij Sapiens loopt de figuur
van Harari met je mee door het verhaal,
wat het extra leuk maakt om te lezen.’
Ben je bezorgd dat het boek te lastig is?
Matteo verzekert ons dat je geen
historicus hoeft te zijn om het boek te
kunnen begrijpen en dat je na het lezen
sowieso meer zult weten over de
geschiedenis van de menselijke soort.
‘Bovendien is het vooral een erg leuk
boek om te lezen!’
*Je kunt het boek vinden op de plank bij
de Graphic Novels.

te zien…
In Het meisje met
de luidende stem
of The girl with the
louding voice van
Abi Daré, dat in de
categorie ‘Vertaald’ won,
maken we kennis met de
jonge Nigeriaanse Adunni. Ze
groeit op in armoede, maar is
vastbesloten voor een betere
toekomst te vechten en haar
stem te laten horen.
*We zijn benieuwd naar jouw
leeservaring! Beide titels zijn
te leen in de mediatheek.

Barlaeus Leesclub
takes an English turn…

TOP 3
COLLECTIE AANKOPEN
1. Koen Karis, Stenen eten
Één van de genomineerden voor het ‘Beste
Boek voor Jongeren’ én tip van Mirjam (NL).
2. Yuval Noah Harari, Hoe wij het
machtigste dier op aarde werden
Het belangrijkste verhaal over de mensheid
nu als graphic novel voor jongeren.
3. Marco Kunst, Patroon
Heftige jeugdroman over een gruwelijke
gebeurtenis en een mysterieus
familiegeheim.

Blijf op de hoogte
*Volg ons op Instagram
*Struin door de catalogus op
onze Website
*Download de App

*en vergeet niet:
sla boeken in voor
de herfstvakantie!

In november bespreekt de leesclub
twee Engelstalige boeken. De
bovenbouw buigt zich over de
klassieker Sense & Sensibility van
Jane Austen. In dit boek volgen we de
zusjes Dashwood: Elinor (verstandig en
nuchter) en Marianne (bevlogen en
onstuimig). Hoe vergaat het hen in de
liefde? Worden de obstakels
overwonnen? En wie trouwt er
uiteindelijk met wie?
Met de onderbouw bespreken we The
Book of Boy van Catherine Gilbert
Murdock, een historische jeugdroman
die zich afspeelt in Frankrijk (1350).
De naamloze ik-persoon heeft een
bochel en leidt een eenzaam leven. Op
een dag neemt de mysterieuze pelgrim
Secundus hem mee op
bedevaartstocht naar Rome om de
zeven relieken van Sint Petrus te
verzamelen, maar dat blijkt een
gevaarlijk plan. Het is niet helemaal
pluis met Secundus en wat gebeurt er
toch met de bochel van Jongen…?
*Lees en praat jij met ons mee? Geef
je op!

