Menukaart
PO
Schrijver:

Simone de Jong

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

5

t/m groep

7

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Simone de Jong leest voor uit Het geheim van meneer Hartjes of Op zoek
naar het groene goud. De spannendste, grappigste of wonderlijkste
scènes uit de boeken.

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

5

t/m groep

7

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Bij een bezoek aan de klas vertelt Simone hoe het eigenlijk werkt als je
schrijver bent. Hoe krijg je ideeën? Hoe bepaal je wie de hoofdpersonen
zijn? Hoe maak je het spannend? Hoe lang doe je erover?
En dan gaat het bijvoorbeeld over kijken als een detective of ruiken als
een geurprofessor...

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

5

t/m groep

7

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

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
natuur/bio-diversiteit, vriendschap (met ouderen), ziekte, eenzaamheid.

Omschrijving
In de boeken van Simone zitten o.m. de volgende thema's, waarover met
de kinderen gesproken kan worden, evt uitgebreid met een workshop.
-ziekte: Mara is ziek en daardoor veel thuis. Juist daardoor ontdekt ze dat
er een geheime club bestaat. Die maakt haar leven minder saai..
-ouderen: de club bestaat uit oude dames die saai en zwak lijken, maar
eigenlijk heel slim en actief zijn. Mara wordt vrienden met Geertje en
ontdekt dat er een schat aan verhalen verstopt zit achter haar ogen. kijken als een detective: Mara weet dat als je beter kijkt, je meer ziet. Maar
hoe doe je dat?
-eenzaamheid: de dames van de club helpen mensen in de buurt die ziek
of eenzaam zijn. Hoe zit dat bij jou in de buurt?
-natuur/bio-diversiteit: Mara en geurprof Harrie ontdekken dat er een tekort
is aan goede bloemen en planten in hun buurt en komen in actie.

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

Ga direct aan de slag! Dé manier om de creativiteit en fantasie
te ontwikkelen.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

5

t/m groep

7

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Simone kan een speelse schrijfworkshop geven. Wekelijks leidt ze de
Schrijfclub voor kinderen in haar buurt in Amsterdam.
Ook kan ze een theaterworkshop geven die aansluit bij haar boeken, of
een workshop 'kijken als een detective'.

Workshops

Workshop Schrijven
en creativiteit

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
Simone kan enthousiast vertellen over haar werk als schrijver, docent en
theatermaker. Over waar ze haar inspiratie uit haalt, hoe tussen de
kinderen zitten haar weer helpt bij het vinden van ideeën en over zelf altijd
speels blijven.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

De schrijver/illustrator
vertelt

