
Naam ouder/ verzorger : 

Adres:  

Mobiel nummer ouder / verzorger: 

E-mailadres ouder / verzorger : 

Naam je school:  

Adres van de school: 

Naam (adjunct) directeur : 

Ik mag op televisie, radio en in de krant 
interviews geven over boeken en lezen: 
     ja       nee

Ik mag op de foto voor de Kinderboeken- 
week, de Kinderjury en het Kinderboeken 
Leesteam: 
     ja       nee

Ik mag foto’s en filmpjes delen via mijn 
eigen social media kanalen: 

     ja       nee

Meld je aan voor het Kinderboeken Leesteam. 
Dit team leest, praat, post en vlogt een 

schooljaar lang over de leukste boeken voor 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 

De 12 nieuwe leden van het Kinderboeken Leesteam krijgen uiterlijk 
12 juli persoonlijk bericht van het Kinderboeken Leesteam.

De Kinderboekenweek en de Kinderjury wordt georganiseerd 
door Stichting CPNB. Kijk voor meer informatie op cpnb.nl. Meer 
weten over het Kinderboeken Leesteam? Volg de socials van @
Kinderboekenleesteam op FB en Insta of stuur een mail naar 
kinderboekenweek@cpnb.nl.

VRAAG ALTIJD JE OUDERS OM 
TOESTEMMING VOOR JE DIT 

FORMULIER OPSTUURT.  

Naam:

geboortedatum (dd/mm/jjjj) : 

In september 2022 zit ik in groep: 

Account sociale media:     ja       nee

Naam platform (tiktok, insta etc.) + naam account:

Ik ben lid van de bibliotheek:     ja       nee

Laatste boek dat ik gekocht heb: 

 
Ik kan online lezen op een ipad/ mobieletelefoon: 
     ja       nee 
Lievelingsboek aller  tijden:

 
Omdat: 

Korte motivatie waarom ik in het Kinderboeken 
Leesteam wilt komen:

Voor het Kinderboeken Leesteam-jasje heb ik een 
maat            nodig.

Je kunt het aanmeldformulier + een leuke 
leesfoto tot en met  vrijdag 1 juli mailen naar  

  kinderboekenweek@cpnb.nl  
of stuur het per post naar  

Postbus 10576 1001 EN Amsterdam. 

AANMELDFORMULIER  2022/2023
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