maakte een eigen doelpunt en liet het taartdeeg mislukken! Max leert gedurende de
opdrachten houdt.
De goedbedoelde eigenwijsheid van Max en zijn denkwijze ‘Ik
vind het veel leuker als ik doe wat ik zelf wil’ leiden tot zeer
herkenbare situaties. Na zijn ervaringen tijdens deze dag wil
Max echter graag leren om andere keuzes te maken. In dit boek
ontdekken kinderen samen met Max dat je door goed te luisteren
en je aan opdrachten te houden juist de allerbeste dag van je
leven kunt hebben!

“Een heerlijk herkenbaar boek over leren luisteren. Kinderen beleven op een leuke
manier waarom het belangrijk is om te luisteren. Het boek is tegelijk praktisch: het laat
zien hoe je goed kunt luisteren. De vrolijke vormgeving spreekt tot de verbeelding.”
Arja Kerpel, redacteur wij-leren.nl
“De allerergste dag van mijn leven sluit perfect aan bij de belevingswereld van kinderen. In een verhaal
voorzien van kleurrijke illustraties leren kinderen over het verschil tussen horen en luisteren en waarom
luisteren zo belangrijk is. Een absolute toevoeging voor zowel thuis als in de klas, aangevuld met
praktische tips voor opvoeders.”
Suzanne Nefkens, leerkracht en blogger op www.jufmaike.nl
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Max heef t een ontzettend ver velende dag gehad …
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Mijn naam
is Max en
vandaag had ik ...

de

allerergste

dag van mijn

LEVEN!
3

Toen ik wakker werd had ik kauwgom in mijn haar.

“Max! Ik ZEI toch dat
je niet naar bed moest
gaan met kauwgom in
je mond!”

4

Ik kwam te laat op
school omdat ik

de bus gemist had.

“Max, je WEET toch dat de bus
ALTIJD om 8.15 uur komt!”
5

Mijn vrienden werden boos op mij
omdat ik een

eigen doelpunt maakte.

“Max, we riepen nog: NIET TERUGSCHIETEN naar de keeper!”
9

“GOED LUISTEREN naar iemand doe je zo:”

14

Als iemand tegen je praat,
KIJK hem of haar dan aan
en sssst … wees even STIL,
dan kun je het goed verstaan.
Laat zien dat jij HOORT wat
de ander uit wil leggen
door met je hoofd te
KNIKKEN en ‘OK’ te zeggen.
15

Het boek bestellen?
De allerergste dag van mijn leven is te bestellen
via onze webwinkel.

Workshop of studiedag hierover? Dat is zo geregeld.
Neem contact met ons op via dienstverlening@bazalt.nl.

Wil je meer previews ontvangen meld je dan aan voor de 2 wekelijkse e-mailing.
aanmelden
Bazalt maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners HCO en RPCZ.

