
Hoi,

Deze week begint de Kinderboekenweek en het thema is Gi-Ga-Groen. Supertof! Het 
draait dit jaar allemaal om verhalen uit de natuur en over dieren. Hoe leuk is dat?
Ik ben echt gek op dieren! Ik heb zelf ook 2 katten en een vijver vol met vissen. En in 
onze tuin woont een egel, zien we soms een eekhoorntje en vliegen heel veel vogels 
en insecten. Vooral vlinders en libellen. Het zijn er honderden, volgens mij. Hoeveel 
het er precies zijn weet ik natuurlijk niet. Ik heb wel eens gehoord over een 
vogelteldag. Daar zouden we thuis goed aan mee kunnen doen. Maar hoe werkt dat 
dan? Moet ik dan de hele dag in de tuin zitten met mijn verrekijker en een potloodje 
om te turven? En hoe weet ik dan of ik niet twee keer dezelfde vogel tel? Ik ken 
trouwens niet eens alle vogelsoorten.

Laatst zag ik online ook iets over een spinnentelling. Nou, daar ga ik dus echt nooit 
aan meedoen! Doodeng. Zeker nu ik al die verhalen lees over de valse wolfspin die 
ineens in Nederland is opgedoken. 
Toch zijn er blijkbaar mensen die dat doen en die gebruiken dan AI. Maar ik heb echt 
geen idee hoe dat dan in zijn werk gaat. Daar ben ik dan wel benieuwd naar.

Ik houd het zelf voorlopig maar bij een goed verhaal over dieren. Vroeger was “De 
kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft” echt mijn favoriet! Vooral 
als mijn vader het voorlas. Die kon heel leuk de stemmetjes en poep-geluiden 
nadoen! Lachen!
Nu ben ik aan het lezen in “Twitch en de vlucht van de ijsvogel”. Een superspannend 
boek over Twitch (nee, niet de app…gewoon, zo heet die jongen) en met lekker veel 
dieren! 

Wat is jouw favoriete dierenverhaal?

Groetjes,
Melle.

En dat is één...


