Menukaart
PO
Schrijver:

Martine Letterie

Een schrijversbezoek op de basisschool kan zoveel meer zijn dan voorlezen
en een vragenronde! In deze persoonlijke Menukaart vindt u het aanbod van
de schrijver of illustrator van uw keuze.
Goed om te weten: verschillende Menukaart-onderdelen kunnen ook
gecombineerd worden, zoals een voorleesmoment in combinatie met een
workshop. Laat u inspireren en organiseer zo een onvergetelijk bezoek.
Neem voor het boeken van een bezoek of meer informatie contact op met
De Schrijverscentrale via jeugd@deschrijverscentrale.nl of 020 820 26 55.

Starten

ˇ

Voorgelezen worden uit de mooiste boeken door de schrijver of
illustrator zelf.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Martine Letterie leest voor uit boeken naar keuze. Voor de groepen 3
t/m 6 kan dat bijvoorbeeld uit:
- Waarom de maan verdwijnt
- Verboden te vliegen
- Kinderen met een ster
- Groeten van Leo
Voor de bovenbouw leest ze bijvoorbeeld voor uit
- Wij blijven bij elkaar
- Nooit meer thuis
- Hanna's reis
-Oorlog zonder vader
...

Maker & boek

Voorleesmoment
in de klas

Een schrijver of illustrator komt in de klas om te vertellen en vragen te
beantwoorden.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Martine Letterie vertelt over haar boeken en beantwoordt vragen.
Daarbij stelt ze één boek centraal. Aan de hand van foto's vertelt ze
over de achtergrond. Het boek wordt in overleg met de organisator
gekozen, zodat het aansluit op de leeftijd van de groep.
Ze sluit het bezoek af met een interactief spel.

Maker & boek

Schrijver of illustrator op
bezoek in de klas

Sluit aan bij een thema waar de klas op dat moment mee bezig is.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
- Tweede Wereldoorlog
- Nederlands Indie
- jodenvervolging
- lezen
- vluchtelingen

Omschrijving
Voor groep 7 en 8:
- duurzame kleding
Martine
gaat uit van een verhaal dat bij het thema aansluit.
-MolukseLetterie
woonoorden
Aan
de
hand
van
foto's neemt ze de kinderen mee in het verhaal en ze
- doof zijn
gaat
vervolgens met de kinderen in gesprek over het thema. Ze zorgt
- verzet
voor een interactieve afsluiting.

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

Een voorstelling over een boek door de schrijver of illustrator,
bijvoorbeeld met een muzikant.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

6

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Samen met Rick de Haas verzorgt Martine Letterie verschillende
voorstellingen. Terwijl zij vertelt, tekent hij. Zijn werk wordt direct op
een scherm geprojecteerd, zodat de kinderen zijn illustraties live tot
stand zien komen.
Er zijn voorstellingen mogelijk:
- over Piet en Riet, alleen voor groep 3 en 4
- Kinderen met een ster
- Verboden te vliegen
- Waarom de maan verdwijnt.
In een nog uitgebreidere versie worden zij hierbij ondersteund door de
pianist Hidde Smedinga

Let op: voor een speciale voorstelling betaalt u meestal hogere kosten. Neem hiervoor contact op met
de jeugdafdeling van De Schrijverscentrale.

Maker & boek

Speciale (muzikale)
voorstelling

Kinderboeken als leermiddel bij alle vakken, in aanvulling
op de lesstof.

Doelgroep themaprogramma
Leraren

Pabostudenten

Ouders

Groepsgrootte
Groep tot 35 personen
36 - 60 personen
Meer dan 60 personen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Martine Letterie vertelt aan de hand van voorbeelden hoe haar boeken
kunnen worden ingezet bij oriëntatie op jezelf en de wereld, en bij
kunstzinnige oriëntatie.
Zo kunnen Nooit meer thuis, Waarom de maan verdwijnt en Dwars door
de storm gebruikt worden bij aardrijkskunde en bij verschillende
canonvensters van de geschiedenis.
Aan de hand van Oorlog zonder vader kan het functioneren en het
belang van de rechtstaat worden uitgelegd.
De gekozen voorbeelden worden afgestemd met de organisator.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

Vakoverstijgend lezen

Een schrijver of illustrator vertelt over eigen werk en geeft een
kijkje achter de schermen.

Doelgroep themaprogramma
Leraren

Pabostudenten

Ouders

Groepsgrootte
Groep tot 35 personen
36 - 60 personen
Meer dan 60 personen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Martine Letterie schrijft sinds 1996 kinder- en jeugdboeken. Aan de
hand van haar recentste werk vertelt ze over het onderzoek dat ze voor
ieder boek doe, hoe ze te werk gaat en met welke organisaties ze
samenwerkt.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

De schrijver/illustrator
vertelt

