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BIEBTIP

Biebtip: Lampje - Annet Schaap

OUDE IJSSELSTREEK - Deze krant en bibliotheek Achterhoekse Poort werken samen in de
online rubriek Biebtips. Elke twee weken geeft een medewerker van de bibliotheek een tip
voor een boek of dvd.

Deel 125 door Ria te Kolste

Lampje  Annet Schaap

Als op een stormachtige avond er geen lucifers meer zijn om de vuurtoren te ontsteken, moet
Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, nieuwe gaan kopen. Maar als op de terugweg de storm
de doosjes lucifers wegwaait, kan de vuurtoren niet aangestoken worden. Daardoor strandt een
schip op de kust en moet Lampje uiteindelijk de vuurtoren verlaten. Ze wordt ondergebracht in het
Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan men zegt dat er een monster woont. Er wonen inderdaad
bijzondere �guren in het huis: een knorrige huishoudster, haar niet al te slimme zoon, een stille man
in een grote jas, twee enorme honden en…Vis – het monster. (zeemeerjongen)

Lampje neemt de zorg voor Vis voor haar rekening en laat hem zien dat hij zichzelf mag zijn; dat hij er
toe doet. Tegelijkertijd stimuleert Vis haar ook om zichzelf te ontwikkelen. Lampje heeft geen hoge
dunk van zichzelf, maar blijkt meer te kunnen dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Daarmee zit
er ook een mooie boodschap in het verhaal: geloof in jezelf en laat je niet door anderen vertellen wat
je wel en niet kunt.
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Het boek is geschreven door Annet Schaap, haar eerste boek. Zij is eigenlijk illustrator en heeft ook
de tekeningen in dít boek gemaakt.

Lampje is een boek dat doet denken aan de kinderboeken van vroeger: romantisch, tot de
verbeelding sprekend, sprookjesachtig en erg mooi!

De sfeer van vroeger wordt opgeroepen door ouderwetse ingrediënten: een vuurtoren die moet
worden aangestoken door lucifers, een sheri� en een kruidenierswinkel in het dorp…En het
sprookjesachtige: er komen piraten en zeemeerminnen voor in het verhaal.

Maar ook serieuze elementen: Lampje wordt slecht behandeld door haar vader en het huis uit
geplaatst. Ze moet gaan werken (in het Zwarte Huis) om een enorme schuld af te betalen.

Het taalgebruik is beeldend, met mooie vergelijkingen en het gebruik van woorden die vandaag nog
amper gebruikt worden. Sprankelende dialogen en een goede uitwerking van de personages, in het
bijzonder Lampje wordt psychologisch goed uitgewerkt.

De korte hoofdstukken zorgen ervoor dat dit boek goed voor te lezen is in de klas. Want de dikte van
het boek zal veel kinderen afschrikken, terwijl er zoveel te genieten valt aan dit verhaal. Zo’n verhaal
als dit gun je alle kinderen.
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Meer berichten

Ca b dsc ete a sse de
3 dagen geleden  

'Vooral vastigheid creëren in 2e klasse'
3 dagen geleden  

 
 

  

Gouden Schoen

Mark Römer (NVC) meldt zich in subtop van Gouden Schoen
 

Gouden Schoen: Van Aken rukt op, Bouwmeister aan kop
 

Gouden Schoen: Sessink (SVGG) in top-3
 

Gouden Schoen: Yilmaz, Kemperman en De Neling doen goede zaken
 

Biebtip: Een indiaan als jij en ik
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Column Mam raakt kwijt

Column Mam raakt kwijt: Een nieuw perspectief 
 

Column Ria Tuenter: Familieliefde 
 

Droom met boodschap? 
 

Column Mam raakt kwijt: Laat los en heb lief! 
 

Biebtip

Biebtip: De bed & breakfast in Rose Harbor 
 

Biebtip: Houtrot van Rinske Hillen
 

Biebtip: Kinderboekenweek 

Kerstmis

Kerstconcert in de H. Georgiuskerk in Terborg 
 

Kerstconcert in H. Georgiuskerk 
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Autoservice Huls, vertrouwd dichtbij 
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Andere jongens speelden met autootjes, wij met tapijtmessen 
 

Tijdelijke Landwinkel redt Wim en Gerrie Luemes uit de brand 
 

Zoektocht en vliegende start voor Leander Heutinck 
 

Meest gelezen

Groots Nieuwjaarsgala in Silvolde 12/12

Klanten �oten op de deel 11/12

Overdekte ijsbaan en grote wensboom op DRU Industriepark 10/12

Boete of betalen? 9/12

Shopbox

 

Agenda

Meld uw agendapunt aan

Lees de krant online
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Kerstviering bij de Vrouwen van Nu

 
Vanaf 19:45

Training dynamic tennis
 
18-12-2018 Vanaf 18:00 tot 19:30 uur 

 

Kerst�lm The Polar Express
 
19-12-2018 Vanaf 15:00

Vrije training/wedstrijden spelen
 
19-12-2018 Vanaf 19:30 tot 21:30 uur 

 

Meeste reacties

Winterkostmiddag OVGG 17/12

G.W.V.V. trekt overwinning over de streep 17/12

Sfeervol en warm Kerstconcert Ulftse Koren 17/12

Geslaagde kerstmarkt Antonia 17/12
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