
Kinderboekenweek
THEMAPROGRAMMA

Naam

Titel themaprogramma

Doelgroep themaprogramma

Maximum aantal te boeken 
bezoeken per dag

Groepsgrootte:

Inhoud themaprogramma

Van tot jaar

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen
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Benodigdheden die de organisator moet regelen

Tips voor de voorbereiding

Boeken bij het thema
Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep
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	Check Box 2: Yes
	Check Box 5: Yes
	Check Box 3: Yes
	Text Field 6: Corien Oranje
	Text Field 13: Worden wat je wil!
	Text Field 7: 4
	Text Field 14: 12
	Text Field 15: 4 (maar liever 3 grote groepen)
	Text Field 16: wat word jij?Programma's voor de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wilKleuters/onderbouwEen vrolijke mix van voorlezen, toneelspelen en vertellen, waarbij de kinderen volop actief mee kunnen doen. Het thema 'beroepen' kan ik in overleg verwerken. Het zit sowieso in het boek 'onderbroek voor opa'! Programma:Ik lees ‘5 minuten vieze woorden’ voor om te controleren of de kinderen wel kunnen lachen.'Onderbroek voor opa' O nee! Glazenwasser Opa Leen doet gevaarlijke kunstjes op de ladder, op 18 hoog. Als hij valt, komt hij in het ziekenhuis terecht, en oma en Pepijn gaan bij hem op bezoek. Wie zien we allemaal onderweg? Een taxichauffeur, een buschauffeur, een machinist, een werkman met een kraan, een politieman... Ik laat de platen op het digibord zien, en samen spelen we een spannende scène uit Onderbroek voor opa na.'Niks aan de hand': Finn, Evi en papa gaan bij op bezoek bij opa, die jarig is. Maar als de auto ermee ophoudt, moeten ze lopend verder.Het wordt een avontuurlijke reis, dwars door het bos. Papa ziet geen enkel gevaar, maar Finn let gelukkig goed op. Ik laat de platen van het prentenboek 'Niks aan de hand' op het digibord zien, en samen ontdekken we wat er in het bos aan de hand is.Nog tijd over:Ik speel een verhaal uit 'Het doorgezaagde zusje', en samen gaan we de juf/meester foppen.Stel je voor dat die gemene meester Moddergat de taart gaat stelen! Aan de hand van een PowerPoint vertel ik over 'Ren juf, ren!' en samen met de kinderen speel ik het boek na.Bij groep 3/4 doen we een beroepenquiz, en daarna gaan we het hebben over wat de kinderen willen worden. En hoe zou het zijn om schrijver te worden? De kinderen gaan het zelf uitproberen! Ze bedenken in een paar minuten tijd een griezelig (of spannend, of grappig) verhaal dat waarin hun eigen juf of meester de hoofdrol speelt. Want hoe doe je dat eigenlijk, schrijver worden? De kinderen ontdekken hoeveel fantasie ze hebben. Met verwerkingsmateriaal voor ná mijn bezoekMidden/bovenbouw: We beginnen met een snelle beroepenquiz om er even in te komen. Wie wint de zak met spekkies: de juf/meester of de klas?Wat willen de kinderen worden? En hoe zou het zijn om schrijver te worden? We gaan het even uitproberen: in een paar minuten tijd bedenken de kinderen met mijn hulp een fantastisch verhaal, dat ze later kunnen uitwerken.  Vreemde beroepen: hoe zou het zijn om een vader te hebben die elke dag in zijn zwembroekje naar zijn werk gaat, omdat hij schoonspringer is van beroep? En hoe zou het zijn als je moeder beauty vlogger is en elke dag filmpjes op YouTube zet over hoe je je nagels moet lakken? Mijn boeken 'Boeven aan boord', 'Kapitein Klungel' en 'De Salto Sultan' spelen aan boord van het meest fantastische cruiseschip dat je je kunt voorstellen. Ik lees voor en ik laat filmpjes en foto's zien.Matteo droomt ervan om voetballer te worden. Maar hoe doe je dat als je ouders voetbal maar niks vinden, en je laten kiezen tussen viool en ballet? Ik vertel over 'voetbalschoenen met plakband' en 'hondenpoep tussen je noppen', en laat zien hoe een illustrator te werk gaat.   'Kampioen': een vreselijk ongeluk zette zijn leven op zijn kop. Zijn onderbeen moest worden afgezet. Maar Victor had een droom. Hij wilde zwemmer worden. En dat deed hij: hij vocht zichzelf terug naar de zwemtop van Nederland, en deed mee aan de Paralympics in Rio de Janeiro. In mijn boek Kampioen  beschreef ik het waargebeurde verhaal van Olivier van de Voort. Ik vertel erover en laat foto’s en filmpjes zien over de hoofdpersoon. Indrukwekkend, ook voor niet-lezers. Met verwerkingsmateriaal voor na de presentatie.Workshop: natuurlijk geef ik ook workshops. Onder mijn leiding schrijven de kinderen in 30 minuten zelf een spannend verhaal, of gaan ze aan de gang met een knipgedicht. Deze workshop is te combineren met een presentatie, waarin ik vertel over hoe je schrijver wordt, en over mijn boek Kampioen, bijvoorbeeld.
	Button 1: 
	Text Field 25: Digibord of beamer met scherm én geluid.Bij grote groepen graag een microfoon! 
	Text Field 45: Een schrijversbezoek is altijd een feest! Maar het doel van het bezoek is natuurlijk dat kinderen meer gaan lezen. Dat kun je bereiken door het bezoek samen voor te bereiden. Een paar tips/ideeën:Overleg met de leesconsulent of contactpersoon van de bibliotheek. Hij of zij kan ervoor zorgen dat je genoeg boeken van de bezoekende auteur in de klas hebt; vraag ze op tijd aan, want als je er veel wilt hebben, moeten ze misschien ook uit andere vestigingen komen. Het is leuk als de kinderen in de weken voorafgaand aan het auteursbezoek minstens één boek kunnen lezen.Kies bij het klassikaal voorlezen voor een boek van de auteur die langskomt.Bekijk via het digibord een filmpje of biografie van de schrijver.Laat de kinderen samen vragen bedenken. (het is handig om het aantal vragen te beperken tot 10 - worden het er meer, dan verliezen de kinderen interesse).Las een foto/handtekeningenmoment in; leuk voor de website of de nieuwsbrief van school.Organiseer een boekenmarkt, samen met de plaatselijke boekhandel; kinderen kunnen dan een handtekening krijgen in hun nieuwe boek. (wel op tijd regelen met de ouders)Na afloop van het bezoek vragen kinderen vaak of ze nóg een boek mogen lezen; vaak kun je in overleg met de bibliotheek de boeken nog een paar weken langer houden.Ik zorg desgewenst voor een werkblad waarmee de kinderen na afloop van mijn les aan de gang kunnen. Alle kinderen krijgen een kaart met handtekening. Als ze een boek van mij thuis hebben, kunnen ze dat mee naar school nemen, en dan kan ik er een handtekening in zetten. 
	Text Field 37: Kampioen - 2011 - Columbus - groep 5-8, brugklas
	Text Field 38: Kapitein Klungel - 2018 - Columbus - groep 5-8
	Text Field 39: Boeven aan Boord - 2020 - Columbus - groep 5-8
	Text Field 40: De Salto Sultan - 2017 - Columbus - groep 5-8
	Text Field 41: Voetbalschoenen met plakband - 2019 - Columbus - groep 5-7
	Text Field 42: Hondenpoep tussen je noppen - 2021 - Columbus - groep 5-7
	Text Field 43: Onderbroek voor opa - 2016 - Columbus - groep 1-4
	Text Field 46: Alle boeken over juf Fiep - Columbus - groep 3-4


