
 

 

 

 
 
 

THEMAPROGRAMMA Kinderboekenweek 2018  
Thema: ‘Vriendschap’ 
 
 
 
 
NAAM AUTEUR   
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Titel themaprogramma   
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Doelgroep themaprogramma   
…………  t/m  …………  jaar 

 
 
 
Groepsgrootte  

□  groep tot 35 kinderen  

□  36-60 kinderen  

□  meer dan 60 personen 
 
 
 
Maximum aantal te boeken programma’s per dag 
……………………………………………………………………………………………………  



Inhoud themaprogramma (en eventuele opdrachten) 
…… 



Boeken bij het thema ‘Vriendschap’ 
•  Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Benodigdheden die organisator moet regelen 
……  
 
 
 
 

 
 
 
Opmerkingen 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit auteursbezoek is te boeken bij de Schrijverscentrale via www.deschrijverscentrale.nl.  


	NAAM AUTEUR: Marie-Louise Sekrève
	Titel themaprogramma: Giraf en al zijn vrienden
	Age 01: 4
	Age 02: 8
	groep tot 35 kinderen: Off
	3660 kinderen: Off
	meer dan 60 personen: Off
	Maximum aantal te boeken programmas per dag: 4
	Inhoud themaprogramma en eventuele opdrachten: Giraf en al zijn vrienden!“De vertelvoorstelling door de schrijvers/tekenaars Marie-Louise en Mark Sekrève heeft alle elementen in zich die borg staan voor honderd procent betrokkenheid van kinderen en leraren. Ze beginnen de voorstelling met uit te leggen hoe de boeken die ze gezamenlijk bedenken, schrijven én tekenen tot stand komen. De compleetheid van deze voorstelling zit ook in de actieve en logisch opgebouwde deelname van de kinderen doordat ze van nature meegaan met de liedjes en bijbehorende bewegingen. De voorstelling is doorlopend boeiend voor de kinderen, er is geen enkel moment van verminderde aandacht of wegtrekkende betrokkenheid. Knap hoe je met twee spelers drie rollen kunt spelen! Goed ontworpen en geregisseerd.  ”  Frank Roël Directeur, Brede School Omnibus, AmstelveenOver de vrolijke vertelvoorstelling “Giraf en al zijn vrienden!” gaat over Giraf en zijn allerbeste vrienden Krook, Olifant en natuurlijk Zebra. En is geïnspireerd op de prentenboekenserie van Giraf.Over de vertelvoorstelling: Giraf gaat voor het allereerst uit logeren. Spannend!Gelukkig gaat zijn beste vriendin Zebra met hem mee. En het is enorm leuk op het eiland van IJsbeer. De hele dag skiën en sleeën. Maar ’s avonds, als Zebra diep slaapt, voelt Giraf zich erg alleen. Hij wil naar huis, want hij mist zijn vrienden Krook en Olifant enorm. Gelukkig weet IJsbeer daarvoor een geweldige oplossing…Tijdens de vertelvoorstelling wordt er gezongen, voorgelezen en ook getekend. En natuurlijk komt Giraf zelf ook gezellig meedoen (niet doorvertellen, het is Mark in een giraffen-pak). En leert hij, samen met de kinderen, om zijn heimwee te overwinnen. En ziet hij al zijn vrienden weer terug!  Deze vrolijke vertelvoorstelling is speciaal voor groepen 1, 2 en 3. En duurt 50 minuten. Alle benodigdheden voor de voorstelling hebben we bij ons (inclusief het bord waar we op tekenen, achtergronddoek en geluidsapparatuur). Een gymzaal of speellokaal is fijn. Tijd om op te bouwen +/- 30 minuten. Meer (leuke) informatie over de vertelvoorstelling is te vinden op http://bulkjes.nl/vertelvoorstelling/
	undefined: Giraf gaat logeren 2017 Uitgeverij Eendagsvlieg Groep 1 t/m 4 
	undefined_2: Giraf schrijft! 
	undefined_3: Giraf en de krookeritis
	undefined_4: Giraf leert fietsen
	undefined_5: Giraf viert feest!
	undefined_6: Giraf gaat slapen
	undefined_7: Het Dikkebillenmonster
	undefined_8: Thomas wil niet jaloers zijn
	undefined_9: Grandioso Marveloso!
	undefined_10: Een cadeau voor Ode
	undefined_11: 
	Benodigdheden die organisator moet regelen: Een gymzaal of speellokaal is fijn. 
	Opmerkingen: Alle benodigdheden voor de voorstelling hebben we bij ons (inclusief het bord waar we op tekenen, achtergronddoek en geluidsapparatuur). Tijd om op te bouwen +/- 30 minuten. Meer (leuke) informatie over de vertelvoorstelling is te vinden op http://bulkjes.nl/vertelvoorstelling/


