Menukaartbezoeken en -activiteiten
Bezoeken
Schrijver & Boek
1. Schrijver leest voor

Natuurlijk maak ik een gaatje vrij om voor te lezen. Bij het
voortgezet onderwijs start ik mijn bezoek zelfs met een
compleet kort verhaal. En soms lees ik al een stukje voor
uit een boek waar ik mee bezig ben. Dan kunnen de
leerlingen mij feedback geven.

2. Schrijversvoorstelling

Voor groep 1 t/m 4 bied ik samen met illustratrice Gertie
Jaquet de poppenkastvoorstelling ‘Worteltjestaart’. Ideaal
voor de groepen 1 t/m4. We hebben een eigen reizend
theatertje en geluidsversterking, zodat we met gemak een
groep van 100 kinderen aan kunnen.

3. Schrijvers-/illustratorenbezoek

Ik kan voor elke groep in het basisonderwijs
een aangepast schoolbezoek verzorgen. Van
een sprookjesfeest voor kleuters en een
dappere Haas-spel tot aan speciale
spelprogramma's op verzoek. Ik lees voor,
beantwoord vragen en kan op elk gewenst
thema ingaan, van informatieve onderwerpen
zoals beroepen en spreekbeurten tot aan
sociaal-emotionele onderwerpen. Altijd
rondom mijn boeken. Een bezoek wordt altijd
afgesloten met een klassikale quiz. De prijs is
een boekenpakketje voor de schoolbibliotheek. Meer informatie vind je hier: Voor groep 1 t/m groep
8 po en onderbouw vo
Workshops

Schrijven en creativiteit
Ik kan diverse workshops verzorgen, over creatief
schrijven, leesbevordering, makkelijk lezen, maar ook
over thema’s als spreekbeurten, een boek maken,
Jeroen Bosch, het beleg van Den Bosch in 1629 en ga
zo maar door. Heb je toch een ander verzoek? Kom er
vooral mee voor de dag. Meer informatie vind je hier:
Voor po en vo

Leesmotivatie
1.Workshop leesplezier
Voor leerkrachten in het basisonderwijs en/of ouders vertel ik over het belang van lezen en
voorlezen. Hoe kunt u kinderen stimuleren en enthousiast maken voor lezen? En waar begint u als u
zelf uw kennis van jeugdliteratuur wilt verdiepen? Annemarie Bon schreef jarenlang de brochure met
lessuggesties voor het basisonderwijs bij de thematitels voor de Kinderboekenweek, in opdracht van
CPNB. Ook schreef ze de e-learningcursus Leesbevordering voor E-wise
2. De schrijver/illustrator vertelt
Vroeger kreeg ik al te horen dat ik teveel kletste. Als schrijver kan ik een hoop kwijt, maar vertellen
en praten doe ik net zo lief!

3. Thuis (voor)lezen
Ik kom bij jullie thuis voorlezen, maar wil wel met jullie aan de slag om van voorlezen thuis een
feestje te maken.

Extra activiteiten
Vóór het bezoek
1. Goed voorbereid
Ik heb voor alle groepen po en vo lesbrieven waarmee u mijn bezoek goed kunt voorbereiden. U
vindt ze hier: Zie lesbrieven voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw en voortgezet onderwijs.
Ik sta er echter ook voor open een bezoek op maat te leveren. Alleen maar leuk als er specifieke
vragen komen!
Ook mogelijk: het begin van een verhaal om af te schrijven, de kopij van een nieuw boek om te
bespreken,
2. De vloggende schrijver
Bij diverse boeken zijn op mijn website www.annemariebon.nl filmpjes te vinden. Leuk en leerzaam
is ook de film ‘Hoe maak je een boek?’ Ik heb ook een eigen Youtube-kanaal.
3. Tijdens en/of na het bezoek
1. Creatieve opdracht

Ik heb tal van werkbladen en lessuggesties voorhanden bij de
boeken van Haas. Klik op de knop ‘werken en spelen met Haas’ op
mijn website. En neem meteen ook een gratis abonnement op de
nieuwsbrief van Haas voor nog meer ideeën.
Heeft u speciale wensen? Neem dan contact op met me.

2. Een handtekening van de schrijver

Natuurlijk kunnen leerlingen een
handtekening krijgen. Extra leuk:
een stempeltattoo van Haas!

