
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

p. 2/2


	Check Box 2: Off
	Check Box 5: Yes
	Check Box 3: Off
	Text Field 6: Léon Biezeman
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	Text Field 16: Hein weet nog niet zo goed wat hij worden wil. Misschien wordt hij pillenmaker en maakt hij pillen die helpen beter te kunnen lezen of om te kunnen werken in een bibliotheek, dat lijkt hem erg leuk. 
Wat Hein zeker weet is dat hij een goede lezer wil worden, hij heeft ontdekt dat hij door te lezen de mooiste avonturen beleeft. 

Om te weten wat je later wil worden zijn voorbeelden en verhalen van groot belang. Sommige kinderen willen in de voetsporen van hun ouders treden. Andere volgen hun fantasie en dromen ervan om piloot of ruimtevaarder te worden. 
Kinderen en jongeren willen iets worden dat ze kennen. Boeken vergroten die kennis en laten zien welke mogelijkheden er nog meer zijn. 

Lezen; daar gaat het om tijdens dit themaprogramma. 
Aan de hand van het boek 'Hein en het Makkelijk Lezen Plein' praten we over verschillende vormen en manieren van lezen. Verder gaan we samen verkennen hoe lezen je kan helpen om te worden wat jij wil.

Als er tijd over is lees ik nog een stukje voor. De groep mag kiezen of ik voorlees uit Hein en het 'Makkelijk Lezen Plein' of het verhaal 'De jongen die niet kon schrijven', mijn verhaal over hoe ik, ondanks de enen en tweeën op school, schrijver werd.
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	Text Field 25: Waarschuw het MLP van de plaatselijke bibliotheek dat ze een aantal kinderen kunnen verwachten. Deze kinderen komen de bibliotheek verkennen en ze mogen een exemplaar van 'Hein en het Makkelijk Lezen Plein' meenemen. Zorg dat de bieb voldoende exemplaren op voorraad heeft. 

Noot: ‘Hein en het Makkelijk Lezen Plein’ is een project van- en uitgevoerd door Léon Biezeman. Het wordt ondersteund en financieel mogelijk gemaakt door ‘Vereniging Onbeperkt Lezen’ - www.onbeperktlezen.nl -.
Vanaf de 'Week van het Lezen en Schrijven' in september 2021 is het boek gratis te verkrijgen op het MLP in de bibliotheek. Mocht de bieb niet op de hoogte zijn van dit project dan kan zij contact opnemen met leon@verdraaid.nl. Ook voor de organisatie ben ik op dit mailadres bereikbaar.
	Text Field 45: Stuur de kinderen (met hun ouders of klassikaal) op avontuur in de bibliotheek en laat ze alle hoeken verkennen. Wanneer ze bij het Makkelijk Lezen Plein aankomen ligt daar een stapel boeken 'Hein en het Makkelijk lezen Plein. De kinderen mogen hiervan een gratis exemplaar meenemen. 
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