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Op www.tijdschrift-talent.nl vind u meer, recent 
nieuws en een uitgebreide agenda met activitei-

ten op het gebied van hoogbegaafdheid
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Italo Calvino, 
K osmikomische verhalen

Dit vermakelijke boek – geschreven voor 
volwassenen – zal veel hoogbegaafde 
kinderen aanspreken. Elk van de twaalf 
verhalen begint met een wetenschappe
lijk inzicht, dat verder uitgewerkt wordt 
door verteller Qfwfq. Hij knikkert met wa
terstofatomen, springt van de aarde naar 
de maan (en terug) en voelt ruimtenevels 
onder zich stollen. 
Geknipt voor kinderen die niet alleen in 
wetenschappelijke feiten geïnteresseerd 
zijn, maar daarover graag verder door
denken en filosoferen: gedurende de 
evolutie kropen waterdieren op het land, 
zou dat ook andersom kunnen? Hoe com
municeer je met iemand op 100 miljoen 
lichtjaren afstand? 
Met opvallend mooi taalgebruik; geschikt 
vanaf een jaar of 12, om voor te lezen 
aan jongere kinderen. Prima plusgroep
materiaal.
(De Bezige Bij, serie Ulysses Klassieken)

Lange wachtlijst Leonardo Dronten
De Leonardoafdeling van basisschool het 
Kompas in Dronten telt nu 48 leerlingen, 
maar heeft een wachtlijst van wel 80 
leerlingen. ‘Dit kan eigenlijk niet langer 
voortduren’, vindt de locatiedirecteur. 
Lees verder op www.tijdschrifttalent.nl. 

Boek
Joy Lawson Davis schreef het boek Bright, 
talented & black over haar 25jarige erva
ring met gifted education onder zwarte 
Amerikanen. ‘Het zijn vaak de zwarte 
Amerikanen die de minste informatie 
ontvangen van en over begaafdenpro
gramma’s.’ Meer info via www.tijdschrift
talent.nl. 

Leonardostichting start eigen  
conferentie 
De Leonardostichting, waarbij alle Leo
nardoklassen zijn aangesloten, organi
seert op 9 april een eigen conferentie. 
Doelgroepen zijn leerkrachten, coördina
toren, managers en bestuurders uit zowel 
het primair als voortgezet onderwijs. 

Op www.tijdschrifttalent.nl vindt u meer, 
recent nieuws en een uitgebreide agenda 
met activiteiten op het gebied van hoog
begaafdheid.

Proefjeswedstrijd T ube4proof 

Website www.sciencespace.nl daagt scholie
ren uit: film een proefje op het gebied van 
natuur of scheikunde, biologie of techniek. 
Zet je filmpje op YouTube en maak kans op 
een reis naar het Sciencemuseum in Londen. 
Inzenden vóór 1 maart 2011. Meer informatie, 
voorbeelden en een deelnameformulier vind 
je op de site onder het kopje Actueel.

In de put - Uit de put

Dit nieuwste spel in Coole Kikkerserie van 
kinder psychologe Anne Kooijman heeft als 
doel: overwinnen van faalangst en doem
gedachten. Spelers leren bange gedachten 
(‘Niemand vind me aardig!’ of ‘7 Meter onder 
water zwemmen, dat lukt me nooit!’) te veran
deren in helpende gedachten (opkikkertjes).
Spelverloop: om de beurt pakken deelnemers 
een kaartje met een bange gedachte uit hun 
eigen put (een rond bakje). Als het lukt een 
opkikkertje te bedenken, mag het kaartje op
zij worden gelegd. Wie als eerste z’n put leeg 
speelt, heeft gewonnen. Ter afsluiting praten 
de deelnemers samen over hun eigen – en 
e lkaars – bange gedachten.
Met extra aparte informatie over faalangst 
en helpende gedachten voor kinderen, voor 
o uders en voor leerkrachten.
www.decoolekikker.nl
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