
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
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	Check Box 5: Yes
	Check Box 3: Off
	Text Field 6: Erik de Graaf
	Text Field 13: Klein geluk (en verdriet) ligt vaak vlakbij.
	Text Field 7: 7
	Text Field 14: 12
	Text Field 15: 2 scholen (evt. meerdere klassen per school
	Text Field 16: Klein momentjes van geluk kunnen van een gewone dag een bijzondere dag maken. In mijn semi-autobiografische drieluik 'Verbleekte Herinneringen', 'Gekleurd Geheugen' en 'Gevonden Verleden' vertel en teken ik korte verhalen die dicht bij huis zijn. Ik zoek het 'grote' in het 'kleine' en toon de lezer mijn momentjes van klein geluk (en soms ook verdriet) zoals ik die bij mij thuis meemaakte (en soms ook bij mijn grootouders) toen ik jong was. Ik kan ze voorlezen, latern zien en erover vertellen maar tevens met de kinderen op zoek gaan naar een klein geluksmomentje van hen en die evt. voor of met hen tekenen. Uiteraard kunnen we overleggen over de definitieve invulling.
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	Text Field 45: Misschien kan met de kinderen van tevoren al gesproken worden overkleine geluksmomentjes.
	Text Field 37: Verbleekte Herinneringen-2003-Oog & Blik- 7 t.m. 70 jaar
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	Text Field 40: Verzamelde Herinneringen-2005-Oog & Blik- 7 t.m. 70 jaar
	Text Field 41: Ingelijste Herinneringen-2005-Oog & Blik- 7 t.m. 70 jaar
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