
Kijk op www.viviandenhollander.nl voor 

informatie. Ook veel boeken die ik heb 

geschreven, zijn op mijn site te zien.

Onder ‘Leuke dingen’ staan bijvoorbeeld 

liedjes om mee te zingen.

Contact: post@viviandenhollander.nl

Menukaart
Vivian den Hollander

Portretfoto
Via de mail is deze aan te vragen. Goed idee om van
te voren al een poster- met foto en boeken- op te
hangen: ‘Schrijver op bezoek.’ Opzet voor deze 
poster kan aangeleverd worden.

Foto’s van de schrijver gemaakt tijdens het bezoek
mogen altijd op de website van school worden 
geplaatst.
Boekverkoop na afloop van een bezoek is ook altijd
mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. 

Voorbereiding
Boeken van de schrijver lezen. Vraag de bibliotheek
een ruime collectie te leveren. Ook is het fijn als de
leerkracht een deel uit een boek voorleest.

Het bezoek kan plaats vinden in een enkele, of een
dubbele groep. Op school of in de bibliotheek.

‘Tijdens het bezoek gebruik ik het digibord, en vertel
ik over mijn boeken. Afhankelijk van de leeftijdsgroep
stel ik een afwisselend programma samen. Voor jon-
gere kinderen neem ik ook altijd mijn gitaar mee.
Natuurlijk mogen er vragen gesteld worden. En altijd
worden er handtekeningen uitgedeeld in de klas.
Ook kan ik van te voren een aantal creatieve ideeën
geven om een bezoek nog leuker te maken. 
Leeftijd: groep 1 tot en met 8.’ 

Workshops
“Verhalen schrijven” (groep 7 en 8). Ook geschikt
voor volwassenen.  

Leesbevordering
Vivian vertelt graag over het belang van lezen en
leeesbevordering. Zoals aan Pabo-studenten, maar

ook op ouderavonden. 

Voorstellingen:
Er zijn diverse voorstellingen te boeken, samen met
muzikant Mattie Poels. Geschikt voor aula, biblio-
theek, of theater. Mattie Poels verzorgt de techniek.
Er zijn mogelijkheden voor voorstellingen voor de
hele school.

Voor groep 1, 2 en 3: ‘De zeven zeeën rond met
Kaat en Ko.’  Meedoen en meezingen.

Voor groep 4, 5 en 6: ‘Spekkie en Sproet, vrienden
door dik en dun.’ En ‘Spekkie en Sproet - Complot in
de trein’. Flyer beschikbaar met meer info.

Voor groep 7 en 8: ‘Muziek bij verhalen’ 
Meer informatie is beschikbaar.


