Menukaartbezoeken en -activiteiten
Bezoeken
Schrijver & Boek
Schrijver leest voor
Tijdens mijn bezoeken vind ik het belangrijk flexibel te zijn: ik speel graag in op de persoonlijke
behoefte van de groep. Geen enkele groep is immers hetzelfde.
Het enige dat vaststaat, is dat ik ruimte inbouw om voor te lezen.
Kleuters
Jonge kinderen willen graag meedoen: meerijmen, meebewegen. Dat mag allemaal.

Middenbouw
Hoe goed kunnen jullie al lezen en schrijven? Ik wist op mijn zesde al dat ik schrijfster wilde worden.
Jullie ook?
Bovenbouw
Hoe is het om beroemd te zijn? Bent u rijk? Krijgt u nooit genoeg van al dat schrijven?
Kom maar op met die vragen!

Schrijversvoorstelling
Schrijvers-/illustratorenbezoek

Benieuwd hoe de tekeningen voor een boek worden gemaakt? En waarom tekeningen ook wel eens
worden afgekeurd?
D.m.v. deze powerpoint presentatie krijg je een kijkje achter de schermen.
(Eventueel te koppelen aan workshop tekenen.)
Workshops
Schrijven en creativiteit
Poëzie en verbeelding
Gedichten schrijven (vanaf groep 5). Rijmen hoeft niet. Je zintuigen gebruiken wel!
Tekenworkshop (vanaf groep 5) ‘Tekenen is kijken en voelen’.
(Eventueel in combinatie met kijkje achter de schermen.)

(Mieke is ook werkzaam als beeldend kunstenaar en illustreerde twee poëzieprentenboeken)

Extra activiteiten
Vóór het bezoek
Goed voorbereid
Het is fijn als mijn bezoek wordt voorbereid: Vertel dat ik kom, neem alvast een kijkje op mijn
website www.miekevanhooft.nl en bedenk met elkaar een paar goede vragen die gesteld kunnen
worden.
Om in de stemming te komen kan er alvast worden voorgelezen uit mijn boeken. Er kunnen
tekeningen worden gemaakt (b.v. illustraties of boekomslagen).

Tijdens en/of na het bezoek
Creatieve opdracht
Een creatieve knutselopdracht die aansluit bij mijn bezoek is geen probleem. Ik kom met ideeën en ik
knutsel met plezier mee!
Een handtekening van de schrijver
Handtekeningen uitdelen of boeken signeren kan altijd.

Nog meer extra’s
Een voorleeswedstrijd jureren?
Voorlezen tijdens het voorleesontbijt?
Een nieuwe school openen?
Een lintje doorknippen?
En ook: vertellen over mijn werk aan volwassenen (B.v. bij uw vereniging).
Vraag het mij gerust!

