
 

 

 

 
 
 

THEMAPROGRAMMA Kinderboekenweek 2018  
Thema: ‘Vriendschap’ 
 
 
 
 
NAAM AUTEUR   
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Titel themaprogramma   
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Doelgroep themaprogramma   
…………  t/m  …………  jaar 

 
 
 
Groepsgrootte  

□  groep tot 35 kinderen  

□  36-60 kinderen  

□  meer dan 60 personen 
 
 
 
Maximum aantal te boeken programma’s per dag 
……………………………………………………………………………………………………  



Inhoud themaprogramma (en eventuele opdrachten) 
…… 



Boeken bij het thema ‘Vriendschap’ 
•  Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Benodigdheden die organisator moet regelen 
……  
 
 
 
 

 
 
 
Opmerkingen 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit auteursbezoek is te boeken bij de Schrijverscentrale via www.deschrijverscentrale.nl.  


	NAAM AUTEUR: Kate Schlingemann
	Titel themaprogramma: Vriend gezocht!
	Age 01: 8
	Age 02: 14
	groep tot 35 kinderen: On
	3660 kinderen: Off
	meer dan 60 personen: Off
	Maximum aantal te boeken programmas per dag: 2
	Inhoud themaprogramma en eventuele opdrachten: Programma 1 Vriend gezocht!De Kinderboekenweek is in oktober, dan zijn de scholen nog niet zo heel lang bezig na de zomervakantie. Deze workshop geeft de kinderen in jouw klas de kans om na te denken over de vraag: Wanneer is iemand je vriend. Welke eigenschappen of kwaliteiten heeft een goede vriend? Door het benoemen van deze eigenschappen, help je kinderen met het vormen van een goede basis voor nieuwe vriendschappen in de klas. En: Hoe schrijf je een wervende tekst? Als gedicht? Als kort en bondig proza? Als een droom?De workshop:1. voorleesronde gedicht over vriendcshap.2. praatronde:Wie heeft een beste vriend/vriendin?Wat zij de belangrijkste eigenschappen van een vriend. Wat heb jezelf te bieden in een vriendschap.3. verwerking:De kinderen schrijven een advertentie-tekst (werkblad 1)Vriend gezocht!4. uitvoering:-De teksten komen in het net op een advertentieblad (werkblad 2) en te hangen naast elkaar in de gang of in het lokaal. Of advertentiekrant van maken.-Maak een tekening van jouw idee van een goede vriend, met de belangrijkste kenmerken-gekleurde labels met meest belangrijke kenmerk! Programma 2 Poeziealbum, wat is dat eigenlijk? Over vriendschap (van Woord en Beeld).Wie kent het nog, een poeziealbum. Hoe spreek je dat uit?Wat voor teksten zijn dat? Gedichten? Rijmpjes? Voor wie was het bedoeld?Is Dichter. ook een poeziealbum?Wat valt op aan de vorm?We gaan zelf zo'n rijmpje maken. Vierregelige rijmpjes: vriendschapspoëzie.Wat moet er nog meer bij?Naam, datum, voor wie, school, plaatjes?Na het schrijven tekenen we poezieplaatjes om bij je gedicht te plakken.Hoe teken je vriendschap? Wat zie je op de plaatjes in bestaande poeziealbuns? Hoe zou jij dat doen?Teken je wat je leest? Of teken je juist wat er niet staat?
	undefined: Tijdschrift Dichter. 9 Vriendschap Plint, 2018 a.l.
	undefined_2: Pietje en Rozijntje serie, 2005-2017 A.S. van Dam, 4-12 jaar
	undefined_3: Spindingen, 2005, Luister, 9-12 jaar
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Benodigdheden die organisator moet regelen: Bij programma 1: tijdschrift Dichter. 9 Vriendschap (nog te verschijnen) in elke klas waar workshop wordt gedaan.Bij programma 2: Poezie-albums verzamelen. Van te voren aan kinderen vragen of hun ouders /oma's of familie een (oud) poeziealbum hebben en of ze dat mee mogen nemen naar school voor de workshop. 
	Opmerkingen: De boekentitels zijn niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, alleen in bibliotheek of bij de schrijver. Dat geldt niet voor het tijdschrift Dichter. Kate neemt zelf haar boeken mee naar school. Mocht de school belangstelling hebben voor aanschaf van bijvoorbeeld Spindingen, dan kan de school dat kenbaar maken na het bezoek.


