AUTEUR VAN DE MAAND: PAUL
VAN LOON
September
Paul Van Loon is een Nederlandse jeugdauteur. Hij schrijft vooral grumoristische
boeken. Wat zeg je? Het woord “grumor” bestaat niet? Dan heb je nog geen
boeken van Paul Van Loon gelezen, hoor! “Grumor” staat voor griezelen met
humor. En in dat genre voelt Paul Van Loon zich helemaal thuis! Sterker nog: hij
mag zichzelf “meester in dit genre” noemen.
Paul van Loon schrijft boeken voor kinderen van 7 tot 99 jaar. Dat doet hij al meer
dan 35 jaar. Miljoenen kinderen in binnen- en buitenland kennen zijn boeken over
Dolfje Weerwolfje, Foeksia de miniheks en over de Griezelbus.
Het allerbelangrijkst voor Paul is dat kinderen zijn boeken met plezier lezen. En
dat doen ze! Hij heeft al tien keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury
gewonnen en hij is al meer dan 30 keer voor deze prijs genomineerd.
Zin in griezellige verhalen? (Nee, dat is geen typfout! Net als ‘grumor’ is
‘griezellig’ een samenstelling van griezelig en gezellig).
Dan zijn de boeken van Paul Van Loon wel wat voor jou!
De boekenjuffen en boekenmeesters van onze school raden je met graagte de
serie “Dolfje Weerwolfje” aan. Maak het maar lekker ‘griezellig’ bij je thuis en…
lezen maar!
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