
 
Menukaartbezoeken en -activiteiten  
Susan van ’t Hullenaar 
 

 
 

Boeken: De Groene Hand-serie; De vijf opdrachten, Het beeld van 
Raban, Het blauwvonk mysterie 
Thema’s: spanning, mysterie, avontuur, vriendschap en kritisch 
nadenken 
 
Schrijver & Boek 
Schrijver leest voor 
Susan leest voor uit één van haar boeken en beantwoordt vragen. 
 
Schrijversbezoek 
Susan leest voor, beantwoordt vragen en gaat met de groep in 
gesprek over hoe je een boek maakt. De kinderen doen een fantasie-
experiment waaruit steevast blijkt dat ze állemaal verbeeldingskracht 
hebben en ze krijgen tips voor het maken van hun eigen (strip)verhaal. 
Desgewenst kan Susan het bezoek koppelen aan een bepaald thema. 
 
Workshops Schrijven en creativiteit  
Hoe schrijf je een (spannend) verhaal? 
De kinderen krijgen stapsgewijs tips en inspiratie om een spannend verhaal te schrijven. Met of 
zonder tekeningen.  
 
Maak je eigen Nachtbrief.  
Een Nachtbrief is een brief vol raadsels, geheimen, grappige tekeningen en een spannend 
vervolgverhaal, die je aan een vriend/vriendin geeft. Die mag hem pas ’s avonds in bed lezen! De 
kinderen gaan onder begeleiding van Susan hun eigen Nachtbrief maken met behulp van een ‘5-
stappen-placemat’.  
 
Een mini-avontuur met drie geheime (creatieve) opdrachten.  
Voor groepen van 8 tot 30 kinderen. De kinderen zoeken en/of krijgen 
mysterieuze brieven en gaan aan de slag met lees-, puzzel- en 
schrijfopdrachten.  

  
Leesmotivatie 
De schrijver vertelt 
Over voorlezen: Susan vertelt over haar werk en deelt tips en ideeën om een groep echt te betrekken 
bij een voorleesboek. Hoe zorg je ervoor dat je groep elke dag vraagt: ‘Juf/meester, wanneer ga je 
weer verder lezen?’ Ook laat ze zien hoe je leskaarten gebruikt in combinatie met voorlezen.  
Over lezen: Susan vertelt over haar eigen werk en deelt tips en ideeën over leesbevordering en het 
gebruik van boeken in de klas.  
 
Thuis (voor)lezen 
Een ouderavond om het voorlezen te stimuleren: waarom is dat niet alleen leuk voor ouder en kind, 
maar vooral ook zo belangrijk? En wat kun je doen om van elk voorleesmoment een groot succes te 
maken? 



Extra activiteiten 
 
Vóór, tijdens en/of na het bezoek 
Koppel een schrijversbezoek aan een Leskaart 
Susan heeft twee Groene hand-leskaarten ontwikkeld voor 
leerkrachten. Een eenvoudige en een uitgebreide. Zo’n 
leskaartproject wordt extra leuk met een schrijversbezoek! Vraag  
hoe Susan een leuke bijdrage kan leveren met haar bezoek.  

https://susanteksten.nl/kinderboeken/2-leskaarten-voor-kinderboekenweek-2018/

