
 

 

 

 
 
 

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.  


	Untitled

	NAAM AUTEUR: Geert-Jan Roebers
	Titel themaprogramma: Natuurlijke vrienden
	Age 01: 8
	Age 02: 13
	groep tot 35 kinderen: On
	3660 kinderen: On
	meer dan 60 personen: On
	Maximum aantal te boeken programmas per dag: 6
	Inhoud themaprogramma en eventuele opdrachten: Leeuwen vangen zebra’s, spinnen verslinden vliegen. En als ze elkaar niet opeten, dan zitten dieren elkaar wel op een andere manier dwars. Maar niet altijd: naast natuurlijke vijanden bestaan er ook natuurlijke  vrienden. Alleen hoor je daar zo weinig over. Geert-Jan schreef er daarom een boek over: De grondel en de garnaal – en andere vreemde vriendschappen in het dierenrijk. Het is pas uit en sluit mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek. Vandaar dat het ook kerntitel is.Geert-Jan schrijft altijd over de natuur en vooral over wilde dieren. Dat is geen toeval: naast kinderboekenschrijver is hij bioloog. Tijdens de Kinderboekenweek komt hij graag vertellen over de vriendschappen in het dierenrijk. Over vriendendiensten, broederliefde en opoffering. Over vrienden voor even of voor het leven. En over valse vrienden, want ook in de dierenwereld is niet iedereen te vertrouwen. Behalve over beesten zal Geert-Jan ook vertellen over boeken. Want net als in de dierenwereld zijn er in de boekenwereld heel veel soorten en is er een hoop te ontdekken. 
	undefined: De grondel en de garnaal - 2018 - Gottmer - 9 jaar en ouder
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Benodigdheden die organisator moet regelen: Digibord, beamer of vergelijkbaar. Liefst met usb-ingang.
	Opmerkingen: 


