THEMAPROGRAMMA

Kinderboekenweek
Naam
Sandra de Weijze
Titel themaprogramma
En toen ... een dag uit jouw eigen geschiedenis
Doelgroep themaprogramma
Van

6

tot

12

Groepsgrootte:
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen

jaar
Maximum aantal te boeken
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2

Meer dan 60 kinderen
Inhoud themaprogramma
In een beeldgedicht verbeelden we een dag uit een eigen
geschiedenis. We maken gebruik van onze opgeslagen herinneringen
en gaan op zoek naar de dag van die ene ontmoeting, op die ene plek,
boos of juist blij of iets anders was, een bepaalde geur rook, een kleur
zag, een geluid hoorde. We klappen onze beeldtaal open en dicht in
een brief op broekzakformaat. Voor de oudere kinderen is ruimte
voor meer verdieping in gedicht, beeldtaal en werkvorm.
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Tips voor de voorbereiding

Wat is geschiedenis? Wat is een herinnering? Verzin je top 5 aan
unieke herinneringen. Denk aan een bijzondere ontmoeting, een
aparte locatie, een opvallend moment uit de geschiedenis, een
voorwerp, een geluid, een kleur, een geur, overdag of `s nachts en
schrijf je top 5 op een A4tje. Gebruik vooral je gevoel je fantasie, je
verbeeldingskracht. Alles mag, niets is gek.
Benodigdheden die de organisator moet regelen
Ruimte om te tekenen en te schrijven. Digibord.
Sandra neemt zelf teken- en schrijfmateriaal mee. En vraagt daar een
kleine materiaalbijdrage voor.

Boeken bij het thema
Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep
Morgen als ik beter ben - 2020 - uitgeverij Loopvis - 6-12jr

Ik had je willen bellen - 2020 - uitgeverij Plint - 8-80jr

Het verhaal van de koning, of het meisje en de nacht - <2010 - uitgeverij Querido - 6-10jr

Op de markt - 2012 - NTR Sesamstraat animatie - 6-10jr

Trein - 2009 - NTR Sesamstraat aniamtie - 6-10jr

De sterkste man van de wereld - <2010 - uitgeverij Autoped - 6-12jr

Beels in mij - <2010 - uitgeverij Autoped - 6-12jr

Die dag dreef mijn hoofd weg - uitgeverij Plint en uitgeverij Querido - 2019 - 8-12jr
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