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DE GROTE JUNGLE ESCAPE

Een meeslepend leesavontuur  voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Voor de bovenbouw heeft Michael een spannende 
en avontuurlijke presentatie rondom zijn serie 
De Tempeljagers. Deze boeken verleiden zelfs 
de niet-lezer om toch te gaan lezen! Dat heeft 
Michael al meerdere keren bewezen. In deze 
presentatie introduceert Michael het mysterieuze 
eiland Kivamba, dat centraal staat in deel 1 van 
de Tempeljagers. Op dit eiland bevindt zich een 
gevaarlijke mist. Michael vertelt o.a. wat er allemaal 
op het eiland te vinden en waar een jungle uit is 
opgebouwd. Tot slot verklapt hij waar het allemaal 
om draait op het eiland: de Zilveren Slagtand! Deze 
zit in een schatkist (die Michael bij zich heeft) en die 
de kinderen kunnen openen door een uitdagende 
escape room op te lossen. Dit doen ze in de finale 
van de presentatie: de Jungle Escape!

Michael zal zichzelf voorstellen aan de hand 
van een paar foto’s. Hij vertelt o.a. hoe hij 
schrijver is geworden en dat hij vroeger 
als kind een hekel aan lezen had. Daarna 
introduceert hij de avontuurlijke serie De 
Tempeljagers. Dit doet hij door boektrailers, 
maar ook door de boeken een voor een te 
laten zien. Hij geeft de kinderen een kijkje 
achter de schermen van een schrijver en laat 
zien hoe een boek tot stand komt.  

IN HET KORT:

 ʂ Kijkje achter de schermen van een 
schrijver

 ʂ Motiverend voor kinderen die lezen niet 
leuk vinden

 ʂ Michael leest een spannend stukje voor
 ʂ Kinderen werken in groepjes samen om de Jungle Escape op te lossen
 ʂ Voldoende ruimte voor vragen! 

PRAKTISCHE INFORMATIE:
 

 ʂ Duur: 60 minuten 
 ʂ Groepsgrootte: max. 60 kinderen (meer in overleg)
 ʂ Michael neemt laptop met HDMI kabel mee (om aan te 

sluiten op een smartboard of beamer).
 ʂ Grote vrije tafel waar Michael zijn boeken op kan 
 ʂ uitstallen
 ʂ Voor de Jungle Escape dient de groep in zes kleinere 

groepjes gesplitst te worden


