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Beer op de weg
door Chantal Meijerink-Jacobs
met illustraties van Verna Rood

In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand
van het bos en gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd
om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo
goed, maar het lukt hem maar niet om zijn ogen op iets anders te richten dan op de
horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het verhaal om vertrouwen in
zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen.
Ieder kind is wel eens bang of vindt het moeilijk om in zichzelf te
geloven in verschillende situaties. Met dit boek worden de thema's
angst en zelfvertrouwen op een laagdrempelige, luchtige manier
bespreekbaar.
Lesideeën bij deze titel worden na verschijning gratis aangeboden
op de website www.uitgeverijpica.nl
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Uit het voorwoord door de schrijfster:
‘Doordat ik vaak kinderen zag die kampten met de gevolgen van angsten, leek het
mij een goed idee hier een prentenboek over te maken. Beer op de weg kan een
bijdrage leveren aan het leren omgaan met angsten en bovenal aan het accepteren
ervan. Het is bedoeld voor professionals in de psychosociale hulpverlening,
leerkrachten, ouders en opvoeders die op een laagdrempelige manier angsten met
hun kind bespreekbaar willen maken. Je angstige ervaringen delen met anderen
maakt vaak al dat de angst minder heftig wordt.
Door de enge gedachte met iemand te delen, verliest de gedachte zijn kracht. Geen
enkel kind zal angst als iets plezierigs ervaren. Het delen van dit angstige gevoel kan
verlichting bieden voor kinderen die tot dusver dachten dat zij de enige waren.
Vroegtijdig signaleren en op een speelse manier met angstgevoelens omgaan, is
daarom van belang.
In Beer op de weg heeft Beer last van angst en durft bijna niets meer. Hij is zo bang
dat hij op een dag gewoon midden op de weg gaat zitten, uit angst voor wat er
komen gaat. Vos, Gans, Konijn, Vuurvliegje en anderen willen hem graag helpen.
Maar uiteindelijk zal Beer het toch zelf moeten doen. Hij leert weer op eigen poten te
staan met de steun van de anderen om zich heen.’
Lees verder
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