Workshop Kinderboekenweek Fred zoekt vriend
Ik lees voor uit mijn nieuwe prentenboek ‘Fred zoekt vriend’. In dit verhaal loopt Fred zich te
vervelen, al zijn vrienden zijn niet thuis of hebben geen tijd voor hem. Dan ontmoet hij Piet,
een naaktslak. Jij bent nu mijn beste vriend,” zegt Fred. Fred laat Piet al zijn lievelingsdingen
en plekken zien. Maar Piet blijkt een enorm saaie Piet. Hij vindt nergens wat aan. Hij wil
gewoon terug onder een steen. Als Fred Piet onder een steen zet blijkt daar Petra, ook een
naaktslak, te zitten. Petra vindt Piet helemaal geen saaie Piet. Teleurgesteld sjokt Fred het
bos in. Beng, daar botst Konijn tegen hem aan: ‘Tikkie, jij bent hem!’. Ze spelen de hele
samen en daarna gaan ze samen heel tevreden zitten niksen op de heuvel. Het verhaal van
Fred zoekt vriend gaat niet alleen over hoe mooi vriendschap is maar ook over dat het niet
met iedereen even vanzelfsprekend is om vrienden te zijn.
Kleuters: De vriend van Fred en een vriendenslinger.
Benodigdheden: A4 tekenpapier voor de vriendenslinger, tekenmateriaal zoals potloden,
stiften of krijtjes.
Duur: ongeveer 70 minuten.
Na het voorlezen hebben we een kringgesprek over vriendschap. Soms gaat dat heel
makkelijk, maar als je niet dezelfde dingen leuk vindt kan het lastig zijn. En met de ene
vriend kan je goed tikkertje doen en met de ander kan misschien weer goed praten. De
kinderen krijgen een tekening die half af is. Fred staat er op, met een uitgestoken hand. Hij
wordt vrienden met… dat mogen de kinderen zelf bedenken en erbij tekenen. Misschien
tekenen ze zichzelf, of een krokodil. Alles mag.

De volgende opdracht is een vriendenslinger. Op een A4 tekenen de kinderen een figuurtje
aan de linkerkant. Het steekt zijn handen naar opzij. De tekening wordt doorgegeven en het
volgende kind tekent een nieuw figuurtje. De tekeningen gaan het groepje van 3, 4 of 5
kinderen rond. Uiteindelijk kunnen alle tekeningen aan elkaar vastgeplakt worden en
ontstaat er één grote vriendenslinger die in de klas wordt opgehangen.

Enzovoort!
Ik stuur na het schoolbezoek een link door naar de animatiefilm Fred kan niet slapen die de
kinderen op het digibord kunnen bekijken en die de leerkracht de mogelijkheid geeft om nog
even na te praten over het schrijversbezoek.

Groep 3 en 4: Maak je eigen boekomslag.
Benodigdheden: A4 tekenpapier voor de boekomslag, tekenmateriaal zoals potloden, stiften
of krijtjes.
Duur: ongeveer 70 minuten.
Na het voorlezen hebben we een gesprek waarin ik iets vertel over hoe een boek gemaakt
wordt en de kinderen mij vragen kunnen stellen. Daarna gaan de kinderen hun eigen
boekomslag maken. Alle kinderen krijgen een A4 papier dat ze in dubbel vouwen. Nu
bedenken ze een titel die iets met vriendschap te maken heeft. Het mag ook over
bijvoorbeeld een ruzie of een verhuizing gaan of over andere onderwerpen rond
vriendschap. De kinderen tekenen de voorkant van het boek en zetten de titel erin. Op de
achterkant schrijven ze in een paar zinnen waar het boek over gaat.
Ik stuur een link door met een animatiefilm gemaakt van een ander prentenboek over Fred
het hert: Fred kan niet slapen die de kinderen op het digibord kunnen bekijken en die de
leerkracht de mogelijkheid geeft om nog even na te praten over het schrijversbezoek.
Eventuele extra opdracht na het schoolbezoek voor groep 3 en 4:
Alle kinderen bedenken een interviewvraag aan Fred of aan mij. De kinderen krijgen een A4
terug met de antwoorden die de leerkracht kan voorlezen in de klas.

Twee bladzijden uit het boek Fred zoekt vriend

