
Plaza Patatta is de geschikte 
kinderboekenserie voor de hele 
klas. Er zijn detective-verhalen 
van en ook graphic novels, plus 
een kinderkookboek.
De boeken zijn niet te dik voor 
de niet-lezers, maar liefhebbers 
kunnen meerdere delen achter 
elkaar lezen. Vrolijke avonturen, 
met een vleugje spanning, zowel 
voor jongens als voor meisjes. 
Een bijzondere extra is de 
website met gratis downloads: 
www.plazapatatta.nl.

Menukaart schrijfster Nanda Roep
Auteur voor jeugd en volwassenen

Schrijver leest voor

Schrijversvoorstelling

Schrijversbezoek*
(Aanbevolen)

Schrijven en creativiteit
(groep 5 t/m 8)

De schrijver vertelt

Voor basisschool

Voor leerkrachten, 
PABO en ouders

Schrijver leest voor
Tijdens een bezoek leest Nanda 
Roep 10-15 minuten voor uit 
eigen werk. Meer voorlezen door 
de auteur kunt u vinden via haar  
luisterboeken en haar YouTube-
kanaal.

Schrijversvoorstelling
Geregeld zijn er voorstellingen 
rond de boeken van Nanda 
Roep. Deze worden niet via 
de Schrijverscentrale geboekt, 
maar via diverse impresario’s. 
Meer via: info@nandaroep.nl

*Schrijversbezoek
Nanda Roep heeft als doel om de 
zin in lezen te vergroten bij alle 
kinderen. Ze gebruikt daarvoor 
video, muziek en haar geliefde 
serie Plaza Patatta (8-12) voor 
zowel jongens als meisjes. Deze 
is geschikt voor moeilijke lezers 
als ook de liefhebbers.
Alle kinderen krijgen een 
boekenlegger en een taalspel 
cadeau.

Schrijven en creativiteit
Ik heb twee workshops die leuk 
zijn voor jong en ook voor oud:
1) De verhalenmachine 
Deelnemers bedenken hun eigen 
wie, wat, waar en schrijven daar 
een kort verhaaltje mee. Duur: 1 
uur.
2) Mijn eigen boek (groepen 7/8)
Aan de hand van mijn KRO 
Kindertijd-serie maken 
deelnemers hun eigen 
fantasieboek, in groepjes van 
drie. Duur: 2 uur.

*Schrijversbezoek voorbereiden
Een bezoek van Nanda Roep 
kun je voorbereiden door 
boeken in de klas te lezen. 
U kunt de website van Plaza 
Patatta bekijken en diverse 
video’s kijken op het kanaal van 
Nanda Roep.

Schrijver & Boek

Workshops

Leesmotivatie
*Schrijversbezoek extra’s
U kunt Nanda Roep ontvangen 
zonder voorbereiding, maar 
u kunt er ook een wekenlang 
leesproject aan koppelen. In 
samenwerking met Kunstwerk! 
Bibliotheek Liemers heeft 
Uitgeverij Nanda het ‘Plaza 
Patatta project voor leesplezier’ 
ontwikkeld. Meer informatie via 
info@uitgeverijnanda.nl.

Nanda Roep is sinds ruim 20 jaar jeugdboekenschrijfster. Ze 
publiceerde meer dan 60 kinderboeken voor alle leeftijden. Sinds 
2008 schrijft ze ook romans voor volwassenen. Eind 2010 werd ze 
de eerste ‘selfpubber’ van Nederland; zelfpublicerende auteur. 
www.uitgeverijnanda.nl

De schrijver vertelt
Voor ouders en leerkrachten 
verzorg ik ouder-avonden 
over leesbevordering. Ik deel 
ervaringen die ik zowel als 
schrijver en als moeder heb 
opgedaan, en geef tips en 
mogelijkheden, in gesprek met 
de groep.


