
         
 
Menukaartbezoeken en -activiteiten 
 

Bezoeken 
 
*Schrijver leest voor uit Job en Keetje, met muziek en handpoppen 
 
Lizette de Koning komt graag verhalen voorlezen uit haar Job en Keetje-boeken in groep 1, 2 en 3. Ze 
zingt bijpassende liedjes en neemt ook de Job en Keetje-handpoppen mee. Daarna mogen de 
kinderen van alles aan haar vragen: hoe je een boek schrijft, of Job en Keetje echt bestaan en 
natuurlijk wat haar lievelingsdier is. 
 
-Voor groep 1, 2 en 3 
-Met liedjes en handpoppen 
-Gelegenheid tot gesprek met de schrijfster 
-Duur: ca. 30 minuten 
-Bij dit bezoek horen de boeken: Job en Keetje, een vrolijk voorleesboek (Ploegsma, 2017) en Job en 
Keetje, Dierenvriendjes (Ploegsma, 2018) 
 
*Theatervoorstelling ‘Vakantie met Job en Keetje’ 
 
Lizette komt met haar assistente (gespeeld door theatermaakster Judit Wolters) en een heel groot 
Job en Keetje-boek naar school om voor te lezen. Maar middenin het  verhaal wordt ze gebeld en 
moet ze ineens weg. En dan gebeurt er iets wonderlijks…  Job en Keetje kruipen uit hun eigen boek 
en maken van alles mee! 
Ze krijgen een zeester als huisdier, geven zwemles aan de boontjes, schaatsen in de zomer en 
ontmoeten een haai in de kamer. En ze zingen er ook nog vrolijke liedjes bij. 
Aan het einde van de voorstelling komt de schrijfster weer terug. Het verhaal hoeft ze niet meer af te 
lezen; dat kennen de kinderen al. 
Maar vragen stellen aan de schrijfster, dat mag natuurlijk wel!   

 
 

 

 

 

 
-Voor groep 1, 2 en 3 
-Met liedjes 
-Gelegenheid tot gesprek met de schrijfster 
-Duur: ca. 1 uur 
-Gespeeld en geschreven door Lizette de Koning en theatermaakster Judit Wolters 
-Informatiebrief beschikbaar 
-Gebaseerd op de boeken Job en Keetje, een vrolijk voorleesboek (Ploegsma, 2017) en Job en Keetje, 
Dierenvriendjes (Ploegsma, 2018) 
-Sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2019 



*Voorleesvoorstelling ZEBRA GEZOCHT! (bij het boek: Ootje in het verkeer) 
Er is een zebra ontsnapt! De directeur van de dierentuin heeft kinderboekenschrijfster Lizette de 
Koning gevraagd om hem op te sporen. 
Tijdens de zoektocht vertelt en zingt Lizette over Ootje, het rode autootje, dat helemaal alleen naar 
oma gaat. Onderweg komt Ootje van alles tegen. Een stoplicht, een overstekende zwanenfamilie, 
een bus vol hondjes en een politiewagen met een loeiende sirene. 
Dan hoort Lizette ineens een gek geluid. Het komt uit de speelgoedkist! Zou ze hem open durven 
maken? 
 
‘ZEBRA GEZOCHT!’ is een grappige, interactieve voorstelling voor alle peuters en kleuters die van 
auto’s, zebra’s, lachen, zingen en dansen houden. 
 
-Voor groep 1, 2 en 3 
-Leer spelenderwijs de verkeersregels 
-Met liedjes 
-Gelegenheid tot gesprek met de schrijfster 
-Duur: ca. 45 minuten (30 minuten voorstelling, 15 minuten vragen beantwoorden) 
-Gebaseerd op het boek Ootje in het verkeer, geschreven door Lizette de Koning, geïllustreerd door 
Natascha Stenvert (Ploegsma, 2019) 
-Sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2019 

 
Vóór het bezoek… 
 
*Goed voorbereid 
 
Op de website www.lizettedekoning.nl staat een heleboel informatie over Lizette. Waarom ze 
schrijfster is geworden, welke boeken ze heeft geschreven en hoe ze eruit ziet. Leuk om vóór het 
bezoek alvast door te nemen met de leerlingen. 
 
Het is fijn als de kinderen vantevoren vast nadenken over een eventuele vraag die ze aan de 
schrijfster willen stellen. 
 
Tijdens en/of na het bezoek 
 
*Een handtekening van de schrijver 
 
Natuurlijk mogen alle kinderen een handtekening van Lizette hebben. Op een servetje, op hun hand, 
in een schrift, maar natuurlijk ook in hun eigen Job en Keetje of Ootje-boek. Wil je samen met Lizette 
op de foto? Dat mag ook! 

http://www.lizettedekoning.nl/

