
 

 

 

 
 
 

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: Marije Tolman
	Titel themaprogramma: dierenvrienden 
	Age 01: 5
	Age 02: 9
	groep tot 35 kinderen: On
	3660 kinderen: On
	meer dan 60 personen: On
	Maximum aantal te boeken programmas per dag: 4
	Inhoud themaprogramma en eventuele opdrachten: DE BOOMHUT (kleuters/middenbouw)Een ijsbeer en bruine beer wonen in een boomhut, midden in de zee. In de boomhut is iedereen welkom. Steeds meer dieren vliegen en klimmen de boomhut in. We gaan samen bedenken welke dieren er nog meer bij passen en maken met de hele klas een grote bomvolle tekening. WOLF EN HOND (middenbouw)Wolf en hond zijn neven. Het zijn vijanden. Maar het zijn ook vrienden. Hoe kan dit?Marije laat zien hoe de vriendschap tussen wolf en hond bloedstollend gemeen kan zijn maar ook ontroerend lief. Ze zal alle mogelijke vormen van vriendschap tussen de twee neven live tekenen, op een flip over. Kinderen mogen meedenken of meehelpen met tekenen.FLAMINGO (middenbouw)Flamingo mist een poot. En zijn poot mist hem. Hij voelt soms dat het kriebelt en verkrampt, waar niets meer valt te krabben. Flamingo is een hoogvlieger. Maar hij valt uit de lucht en zijn poot valt niet te fiksen. Met de hulp van zijn vrienden krabbelt hij overeind. Zal hij ooit weer kunnen vliegen? Een dapper boek over omgaan met tegenslag en de kracht van vriendschap. Marije leest het verhaal Flamingo voor. Het is een bijzonder waargebeurd verhaal, geïnspireerd door het leven van triatleet Marc Herremans. Samen met de kinderen praten we over vriendschap en delen we ervaringen uit, wanneer een vriend belangrijk is geweest, bij hele grote of kleine gebeurtenissen. Daarna zal Marije een aantal vogel-vrienden uit het boek tekenen. We sluiten af met een bed vol veertjes!
	undefined: De boomhut - 2009- Lemniscaat - groep 1,2,3
	undefined_2: Wolf en Hond (serie 2013 tm 2018) Lannoo - groep 3-4-5
	undefined_3: Flamingo - 2016 - Lannoo - groep 3, 4, 5
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Benodigdheden die organisator moet regelen: Flip-over 
	Opmerkingen: De school kan een keuze maken uit drie verschillende programma's:1) De boomhut (4 tm 8 jaar)2) Wolf en hond (6 tm 9 jaar)3) Flamingo (6 tm 9 jaar)Flip over mag goed gevuld zijn, er wordt lekker veel getekend!Alle klassen krijgen na afloop een mooie poster kado.


