THEMAPROGRAMMA

Kinderboekenweek
Naam
Anke Kranendonk
Titel themaprogramma
SChrijf je eigen geschiedenis!
Doelgroep themaprogramma
Van

4

tot

12

Groepsgrootte:
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen

jaar
Maximum aantal te boeken
bezoeken per dag

4

Meer dan 60 kinderen
Inhoud themaprogramma
Voor de Midden - en Bovenbouw:
Schrijf je eigen geschiedenis.
Wanneer word je onthouden? Wanneer kom je in een
geschiedenisboek te staan?
Als je iets bijzonders hebt gedaan!
Stel: jouw achter - achter kleinkinderen lezen over jou in hun
geschiedenisboek. Wat zou dat zijn?
Misschien heb je al iets gedaan of zou je graag iets heel bijzonders
willen doen. Wat?
Schrijf je eigen bladzijde in een geschiedenisboek.
Gebruik daarbij de 5 W's: wie - wat - waar - wanneer - waarom.
Volgende
pagina
Bijvoorbeeld:
Op 3 oktober 2020 redde Luc de Jong, 9 jaar oud, de
beroemde kinderboekenschrijver Anke Kranendonk, uit de sloot. Etc.
Je mag er op los fantaseren. Je mag ook iets bedenken waarmee je
echt de geschiedenisboeken zou willen halen.

ˇ
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Tips voor de voorbereiding

Beste leerkracht,
deze opdracht kunt u van te voren met de kinderen maken en de
verhalen laten voorlezen tijdens mijn bezoek. U kunt er ook voor
kiezen om er met de kinderen van te voren over te praten, er over na
te denken en dat mijn bezoek gebruikt wordt om te gaan schrijven.
Benodigdheden die de organisator moet regelen
Voorbereiding op mijn komst:
Eventueel met de voor-opdracht aan de slag.
Boeken van mij lezen.
Mijn website bekijken.
Vragen aan mij voorbereiden.

Boeken bij het thema
Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep
Slaap je al? Gottmer, onderbouw

De bruiloft van juf, Buro Extern, onderbouw

Kees naar de koeien, Gottmer, middenbouw

Opa Badmuts en ik, Meulenhof, middenbouw

Voetballen in de hemel, Lemniscaat, middenbouw

De spiekfabriek, Zwijsen, bovenbouw

Lynn en Lynn 2.0 en Lynn 3.0 Lemniscaat, bovenbouw

zie voor alle boeken: www.ankekranendonk.nl
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