Meester Max en het wiebelkind

Deze keer een boekbespreking van een kinderboek. Ik heb het gekozen omdat in dit boek de
problematiek van kinderen met activatie problemen niet “centraal” staat maar in dit boek wel heel
gewoon wordt beschreven. Het gaat niet over kinderen met activatie problemen of ADHD maar
gewoon over wiebelige kinderen die niet gemakkelijk stil kunnen zitten. Meester Max kiest voor
strategieën die we graag zouden zien (hoewel ….;-)?). Kind gericht, kijken naar wat er nodig is en de
klas betrekken in keuzes voor strategieën. Zo’n meester zouden veel kinderen zich wensen!
Meester Max is en het wiebelkind is geschreven door Rindert Kromhout. In het boekje dat
volgens het NBD geschikt is om voor te lezen vanaf 5 jaar, staan grappige verhalen over
kleuters in groep 2. Meester Max is invalleerkracht in groep 2. Hij is vrolijk en bedenkt
creatieve en niet alledaagse uitjes, activiteiten en oplossingen die bij kinderen voor veel
plezier en hilariteit zorgen.
Meester Max komt weer invallen in groep twee. Een feest voor de kinderen en een feest
voor meester Max zelf. Hij krijgt weer heel wat te stellen met zijn minimonsters! En dan
komt er ook nog een nieuw meisje in de klas: Karin, die geen moment stil kan zitten...
Maar Karin moet af en toe rennen en springen, anders gaat ze nog veel erger wiebelen in
de klas. En dan kan ik helemaal niet meer voorlezen, dan moet ik de hele tijd op haar
letten. Karin mag van Meester Max op een skippybal zitten in de klas.
'Meester, het is niet eerlijk!''Ik weet het,' zegt meester Max, 'het is niet eerlijk. Maar
Karin kan er niks aan doen. Ze is een wiebelkind. Ze vindt het moeilijk om stil te zitten,
hoe goed ze ook haar best doet. 'Nou en? denkt Bram. Hij vindt het ook moeilijk om stil
te zitten. Het liefst zou hij ook de hele tijd willen wiebelen op zijn stoel, maar dat mag
nou eenmaal niet.
Soms, als de hele klas druk en wiebelig is, stuurt meester Max alle kleuters naar buiten
of naar het speellokaal, en als ze dan weer naar binnen gaan is het meteen veel stiller in
de klas
Het boek heeft ook plaatjes. Het zijn met springerige, zwart belijnde figuurtjes, goed
passend bij de baldadige sfeer (NBD).
Conclusie: zoek je een leuk boek om voor te (laten) lezen voor kleuters, of brusjes van
kinderen die niet zo makkelik kunnen stilzitten ? Dan is dit boek de moeite waard. De
kosten zullen je niet belemmeren want het boek is voor € 12,95 te bestellen.

