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Kinderboekenweek 2021 
voorlezen & workshops - thema: beroepen!

 

Sanne de Bakker 
heeft meer dan 45 

kinderboeken 
geschreven. 

Met haar diverse 
programma’s reist 
ze door het hele 
land en heeft ze 

inmiddels meer dan 
1000 boekhandels, 

scholen en 
bibliotheken 

bezocht. 
Speciaal voor de 

kinderboekenweek 
2021 heeft ze leuke 
voorleesworkshops 

bij haar boeken. 
Het thema van dit 
jaar is: Beroepen!

een kind dat een 
kwartier per dag leest 
of wordt voorgelezen, 

maar liefst 1000 nieuwe 
woorden per jaar leert?

1
kinderen die lezen 
langer naar school 

gaan, ongeacht sociaal 
milieu, inkomen of 

cultuur?

2
een kind dat leest of 

wordt voorgelezen over 
het algemeen beter 
presteert op school?

3

Wist je dat? 

http://deschrijverscentrale.nl
mailto:jeugd@deschrijverscentrale.nl


De programma’s 
Groep 1, 2, 3 & 4 Voorlezen uit Het kleine draakje & hoe het is om 
las beroep kinderboekenschrijfster te zijn 

Hoe is het om op een draakje te zitten en te vliegen van het ene avontuur 
naar het andere? Roos uit ‘Het kleine draakje vraagt om hulp’ maakt het 
allemaal mee. Over een vriendschap tussen een draakje en een kind. Op het 
Digibord worden de illustraties op groot formaat uitgebeeld. Met een echte 
vuurspuwende draak als special effect (niet gevaarlijk!) 

Aansluitend vertelt Sanne de Bakker over het beroep kinderboeken schrijven. 
Voor groep 3 & 4 is er nog een leuke woordopdracht passend bij het thema.  

Groep 5 & 6 Wat weet je allemaal als je als beroep scheetkundige 
bent + een heuse schetenquiz 

Sanne de Bakker leest voor uit 'Alles wat je moet weten over scheten’ en ‘Het 
handboek voor de allerergste viezeriken.’ De voorleesquiz is een zeer 
gevarieerd programma met special effects en interessante 
wetenswaardigheden over alles wat een scheetkundige weet over scheten en 
viezigheid. Uit welke stoffen bestaat een scheet, luchtige windweetjes, welke 
insecten kun je prima eten, wat er allemaal onder je schoenzool leeft en nog 
veel meer. 

Het bezoek van Sanne de Bakker wordt afgesloten met een heuse schetenquiz! 
Win een schetenboek met de klas! 
 

Groep 6, 7 & 8 Hoe het is om detective te zijn & voorlezen uit 
Detective Matrix en de moord op landgoed De Witte Raaf 

Sanne de Bakker leest voor uit ‘Detective Matrix en de moord op landgoed 
De Witte Raaf’. Een moordzaak die vol mysteries zit en het lukt zelfs 
detective Matrix niet om direct de waarheid te achterhalen. De hotelgasten 
worden ondervraagd, maar het lijkt wel alsof iedereen leugens of halve 
waarheden vertelt.  

Erna vertelt Sanne de Bakker over detectives uit de echte wereld en alles wat 
je moet weten over dat beroep! 

Alle programma’s zijn geschikt voor kleine en grote groepen. 
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