
Voorlezen & kinderboekenquiz voor 
kinderen van 7 tot en met 9 jaar 
Voor boekingen en informatie: 
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Alles wat je moet weten over scheten 

Sanne de Bakker en Kees de Boer 
Op de tiplijst van de Nederlandse kinderjury 2019

 

Sanne de Bakker 
heeft meer dan 45 
kinderboeken 
geschreven. 

Met haar diverse 
programma’s reist 
ze door het hele 
land en heeft ze 
inmiddels meer dan 
1000 boekhandels, 
scholen en 
bibliotheken 
bezocht. 

Omdat ze op de 
leeslijst staat van de 
Nederlandse 
Kinderjury, heeft ze 
een speciaal 
programma bij haar 
succesvolle boek 
over scheten.

een kind dat een 
kwartier per dag leest 
of wordt voorgelezen, 

maar liefst 1000 nieuwe 
woorden per jaar leert?

1
kinderen die lezen 
langer naar school 

gaan, ongeacht sociaal 
milieu, inkomen of 

cultuur?

2
een kind dat leest of 

wordt voorgelezen over 
het algemeen beter 
presteert op school?
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deschrijverscentrale.nl 
jeugd@deschrijverscentrale.nl

Wist je dat?

http://deschrijverscentrale.nl
mailto:jeugd@deschrijverscentrale.nl
http://deschrijverscentrale.nl
mailto:jeugd@deschrijverscentrale.nl


Het programma  

Sanne de Bakker leest voor uit Alles wat je moet 
weten over scheten. Als er een Digibord of 
projector aanwezig is, kunnen tijdens het 
voorlezen de illustraties daarop in groot formaat 
worden afgebeeld. 

De voorleesquiz is een zeer gevarieerd 
programma met special effects en interessante 
wetenswaardigheden. 

Inhoud van het boek: 
X welke dieren allemaal scheten laten (en hoe) 
X de beste schetenmoppen 
X officiële scheikundige scheetkunde 
X van welk eten je ultiem gaat stinken 
X luchtige windweetjes 
X stinkrijmpjes 
en nog veel meer! 

Het bezoek van Sanne de Bakker wordt 
afgesloten met een heuse schetenquiz!  

Fragment 

O nee, help! Een scheet! Wie wat waar? Wat een 
putlucht! Lach maar, maak er maar een grap 
over! Maar weet: iedereen laat scheten! Zelfs de 
koning en de koningin. Lang leve de scheten! En 
ja: ze stinken. De ene wat meer dan de andere. 
En waar moet die lucht anders naartoe? Het is 
niet voor niks dat jouw scheet de makkelijkste 
weg kiest om uit je lichaam te ontsnappen. Stel 
je eens voor dat je al je windjes in zou houden. 
Je buik blaast op als een ballon; straks plof je 
nog uit elkaar! Wat voor stank zou zich dán om 
je heen verspreiden? Laat maar komen, hoor! 
Scheten laten is namelijk heel gezond. Het voert 
vuile lucht af, het laat je weten of je vrienden je 
echt zo aardig vinden (ondanks de stank die je 
soms verspreidt) en het geeft je letterlijk een 
opgelucht gevoel. Knallen maar!
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ALLES WAT JE MOET WETEN OVER SCHETEN - VOORLEZEN & KINDERBOEKENQUIZ - OP DE LEESLIJST VAN DE NEDERLANDSE KINDERJURY 2019 

ANDEREN OVER ‘ALLES WAT JE MOET WETEN OVER SCHETEN’ 
‘Als er een aparte Griffel zou zijn voor schetenboeken, dan was dit mijn 
favoriet.’ 
Pjotr van Lenteren 

‘Op komische en levendige wijze doorbreekt de auteur het taboe over 
scheten.’ 
NBD Biblion 

‘Sanne de Bakker legt haarfijn uit hoe scheten werken, hoe er vroeger 
over scheten werd gedacht, hoe het zit met dieren en scheten, maar ze 
geeft ook antwoord op vragen waarvan je niet eens wist dat het handig 
was om te weten.’ 
Hebban


