THEMAPROGRAMMA

Kinderboekenweek
Naam
Annie van Gansewinkel
Titel themaprogramma
Gi-ga-groen, ijsvogelblauw, strandgeel en andere kleuren van de natuur
Doelgroep themaprogramma
Van

9

tot

12

Groepsgrootte:
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen

jaar
Maximum aantal te boeken
bezoeken per dag

3

Meer dan 60 kinderen
Inhoud themaprogramma
Natuur, het thema van deze Kinderboekenweek past goed bij Annie
van Gansewinkel. Ze is zelf graag in de natuur.
Wandelen in het bos, langs de rivier of in de bergen, maar vooral bij
het strand en de zee. De geluiden, schelpen, vogels, vlinders, planten,
in de natuur is altijd iets nieuws te leren en te ontdekken.
Daar schrijft ze ook over. Gedichten en verhalen. Over de wereld van
het strand ontdekken, een boomhuttenoorlog, een survivalkamp in de
bossen, kanoën op de rivier. Reizen en dan heimwee krijgen.
Gedichten over insecten.
Naast het speciale programma over het kinderboekenweekthema
Natuur kan
Annie van Gansewinkel ook aandacht besteden aan het
Volgende
pagina
beroep van schrijver. Hoe word je schrijver, over successen en
mislukkingen en toch doorgaan, hoe komen haar boeken tot stand?
Bijvoorbeeld haar boek Op reis met heimwee (2019) met verhalen,
gedichten en tips over heimwee.
Annie van Gansewinkel kan ook een gedichtenworkshop geven over

ˇ
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Tips voor de voorbereiding

Annie van Gansewinkel vindt het fijn als de leerlingen vragen stellen.
Informatie daarvoor is onder meer te vinden op haar website:
www.annievangansewinkel.nl

Benodigdheden die de organisator moet regelen
In overleg

Boeken bij het thema
Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep
Op reis met heimwee - 2019 - De Eenhoorn - 9+

Deze schelp verdient een kistje - 2015 - De Eenhoorn - 8+

Stoerewatjeskamp - 2010 - Maretak - 10+

De superhoofdprijs - 2009 - Zwijsen - 8+

Papa zonder grenzen - 2008 - De Eenhoorn - 8+

Gedichten, onder meer in bundels
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