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Beste leerkrachten,  

  

Van 4 t/m 15 oktober 2017 is het Kinderboekenweek!  Zoals elk jaar tijdens de Kinderboekenweek 

bestaat het aanbod van de Bibliotheek Eemland en Scholen in de Kunst uit zeer gevarieerde 
activiteiten, zoals creatieve workshops, voorstellingen en schrijversbezoeken. 

Speciaal voor de Kinderboekenweek is een programma samengesteld waaraan per klas, per bouw, of 
met de hele school deelgenomen kan worden.   

  

Thema Kinderboekenweek: Griezelen. Motto: Gruwelijk eng! 

Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017. Dat belooft een 

loeispannende week te worden. Je bent nooit te oud om te griezelen. Maar de grens tussen wat lekker 

griezelig is en wanneer het echt (te) eng wordt – de grens tussen fictie en werkelijkheid – ligt voor 

ieder anders. Monsters, spoken, nachtmerries, zombies, schaduwen, angsten, heksen, achtervolgers: 

er is een moment dat ze onder je huid of onder je bed kruipen. Door over ze te lezen kun je ze 

bedwingen, want het ‘kwaad’ wordt meestal wel overwonnen.  

 

Bent u bang dat een activiteit te eng is voor uzelf of uw klas, of niet passend is bij uw 

schoolidentiteit, neem dan contact met ons op, want bijna alles is naar wens aan te passen. 

 

In dit boekje leest u de omschrijvingen per project waar u zich (als klas) voor in kunt schrijven. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om meerdere klassen met hetzelfde programma mee te laten doen (zoals 

meerdere/alle kleuterklassen), of het programma schoolbreed in te zetten. Op deze manier zorgt u 
ervoor dat er tijdens de hele Kinderboekenweek een wervelwind aan activiteiten ontstaat, zowel in 

als buiten de school.   

  

De programma-indeling per bouw is als volgt:   

Groepen 1-2   Workshops op school; beeld en muziek 

Groepen 3-4     Workshops op school; toneel en dans    

Groepen 5-6     Theatervoorstelling bij een bibliotheekvestiging of in het theater  

Groepen 7-8     Spannende-boeken-feest in de bieb met opdrachten, spelletjes en quiz 

 Groepen 1-8    Schrijversbezoek in een bibliotheekvestiging   

   

In dit (digitale) boekje kunt u meer lezen over ons programma-aanbod en hoe u zich kunt inschrijven. 
De beschikbare data hebben wij zoveel mogelijk aangegeven per programma, u kunt uw voorkeur 

voor de uitvoering bij inschrijving opgeven.  

Planning: 

Op 6 september sturen wij de roosters rond, met definitieve plaatsing van de groepen en tijden! 

Bij annuleringen ná 20 september worden onkosten in rekening gebracht. 

  

We kijken uit naar een spannende Kinderboekenweek 2017!   

  

Hartelijke groet,   

  

Lies Pannevis (de Bibliotheek Eemland) & Stephanie Westerhoud (Scholen in de Kunst) 

  

N.B.  Naast ons aanbod voor het onderwijs organiseren wij ook het Kinderboekenfestival op zondag 15 

oktober in het Eemhuis. Tijdens deze dag kunnen kinderen en hun ouders een voorstelling bekijken, en 

zijn er workshops en allerlei activiteiten te doen. We informeren u en de leerlingen in het nieuwe 

schooljaar graag over het programma.   



  
  

Monsters 
Brullend, hongerig, happend of toch ook wel lief en zacht: hoe ziet jouw favoriete monster eruit? 
Tijdens deze workshop maken de leerlingen hun eigen monster. Natuurlijk bepalen ze zelf hoe eng of 
lief dit wezen eruitziet!  
 
De kinderen maken zelf een punttekening en creëren door het verbinden van de punten hun eigen 
monster. Ze kleuren het monster in met krijt en ecoline. Tot slot knippen ze het monster uit en 
plakken het op zwart papier. 
 
NB: in plaats van monsters kunnen we deze les ook invullen met fantasiedieren als dit beter in de 
belevingswereld van de leerlingen past. Indien dit gewenst is, geef dit dan aan bij de inschrijving.  
 
Discipline   beeldende vorming  
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   60 minuten 
Locatie  op school  
Materialen De school regelt voor deze workshop: 

grijs potlood, scharen en lijm. Overige 
materialen worden door Scholen in de 
Kunst geregeld.  

Locatie    op school  
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd 
    op 25 leerlingen per klas)  
 
 

 

 

 
 

De Spokenschool  
Sammie en Josje gaan logeren bij opa en oma. Dat is altijd heel erg leuk! Maar wat zijn toch die 

vreemde geluiden die ze in huis horen? Sammie en Josje gaan op onderzoek uit en doen een 

spannende ontdekking.  

 

Op de zolder van opa en oma is een heuse spokenschool. Spoken die spelen en leren, spoken die 

slapen en eten en spoken die … zingen! Sammie en Josje mogen meedoen met de spoken en maken er 

een feestje van! De leerlingen mogen natuurlijk ook meezingen en dansen met de spokenmuziek.  

 
Discipline   Muziek  
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   60 minuten  
Materialen Worden door Scholen in de Kunst geregeld.  
Locatie    op school in de speelzaal: wordt door de school geregeld  
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar   In overleg  

 

 

 

 

Groepen 1 en 2    

Kunstvakdocenten in de klas, beeldend en muziek   



  
 

Op avontuur  
In het donker ziet alles er anders uit. Een donker bos is heel spannend, je kunt er dierengeluiden 

horen, insecten kriebelen in het mos, en wie weet zie je wel een vleermuis vliegen! Zie je ook 
fantasiedieren in het bos? Een eenhoorn misschien, of een groepje elfen? Eigenlijk is het bos ’s nachts 

heel leuk en vol verrassingen!  
Samen met de kinderen gaan we op ontdekking. Wat zien we allemaal? En vooral: wat kun je allemaal 
horen in een bos? De kinderen laten hun fantasie de vrije loop en gaan zo op een eigen 
fantasieontdekkingsreis in hun hoofd.  

 

Discipline   toneel 
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   45 minuten  
Locatie    op school in het speellokaal: wordt geregeld door de school 
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar   in overleg   
 

 

Dansende monsters  
Als jij een monster mocht zijn, hoe zou jij er dan uit zien? Lange benen of juist korte, zou je heel snel 
bewegen of juist langzaam en zou je hoog in de lucht vliegen of juist kruipen in de modder? En hoe ziet 
je vacht eruit? Ben je geschubd of lekker aaibaar zacht?  
 
Samen met de dansdocent gaan de leerlingen bewegingskwaliteiten zoeken: hoe beweeg, ren, dans en 
spring je als je een monster bent? En welke speciale bewegingen heeft jouw monster?  
Op het einde wordt een choreografie gemaakt waarin alle monsters de hoofdrol dansen!  
 
NB: in plaats van monsters kunnen we deze les ook invullen met fantasiedieren als dit beter in de 
belevingswereld van de leerlingen past. Indien dit gewenst is, geef dit dan aan bij de inschrijving.  
 
Discipline   dans 
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   45 minuten  
Locatie    in het speellokaal op school: wordt geregeld door de school 
Materiaal  n.v.t. 
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaar   dinsdag, woensdag, donderdag   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 3 en 4    
Kunstvakdocenten in de klas, toneel en dans   



 

  

Grootmoeders grote oren 
Door Jacques Vriens! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Grootmoeders grote oren vertelt kinderboekenschrijver Jacques Vriens bekende en minder bekende 
sprookjes -zonder daarbij het origineel uit het oog te verliezen - waarbij humor en spanning elkaar 
afwisselen. Naast auteur is Jacques Vriens ook een geweldig toneelspeler. In deze klank- en kleurrijke 
voorstelling speelt hij twee sprookjes met prachtige muziek van Ernst Jansz.  In het grappige maar ook 
griezelige sprookje De twaalf broers wil koning Albertus na twaalf zonen, nu eindelijk weleens een 
dochter. Als die eenmaal geboren wordt, moeten haar broers maken dat ze wegkomen… In De 
kikkerkoning verliest de verwende prinses Rosalinde haar gouden bal. Een kikker helpt haar om die 
terug te krijgen, maar onder wel héél bijzondere voorwaarden… 
 

 

Doelgroep   groep 3 t/m 8 

Datum/tijd          dinsdag 10 oktober 

  10:30 

  12:30 

Duur                    ca. 50 minuten  

Kosten                € 5,- per persoon (incl. begeleiders) 

Locatie               Theater de Lieve Vrouw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 - 8      

Voorstelling/schrijver   



 

 

Hoe kom ik van die twee gemene oudjes af? 
Door Nancy Wiltink - Verteltheater 

 
Naar het boek de Griezels van Roald Dahl: 
 
De meeste opa’s en oma’s zijn lief. Maar mijnheer en mevrouw de Wit niet. Ze hebben hun kinderen 
en kleinkinderen het huis uit gepest en nu is het de beurt aan de dieren in de buurt. Als die ook op de 
vlucht zijn geslagen beginnen ze elkaar te pesten. Ze bedenken de meest ergerlijke streken: mevrouw 
de Wit smeert het kunstgebit van mijnheer de Wit in met sambal en mijnheer de Wit neemt wraak 
door een elektrische motor in te bouwen in de rollator van mevrouw de Wit. Tenslotte zijn de dieren 
het beu. Zij slaan terug. 
 

 
 

  
Doelgroep   groep 5/6 

 

Data/locatie Bibliotheek Hoogland:  

                          woensdag 4 oktober 9:45 11:00  12:45 

       Bibliotheek het Eemhuis: 

  donderdag 12 oktober 9:45 11:00  12:45 

 

Duur                   ca. 45 minuten 

Kosten                € 3,- per persoon  (incl. begeleiders) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen  5  en 6    

Voorstellingen voor de hele klas    



 
 

 
 

Ali Baba en de 40 rovers 
Door Peter Faber  

 

 In een grote stad wonen twee broers, Kassim Baba en Ali Baba. We zouden ze net zo goed Kees en 
Giovanni de Vries kunnen noemen, maar laten we het houden op Kas en Ali B. 
Ali B is straatveger en op een dag veegt hij de straten op het industrieterrein vlak buiten de stad. Hij 
ziet hoe 40 mannen op 40 motors halthouden voor een elektriciteitskast langs de kant van de weg. 
Met luide stem roepen ze ´Sesam open U´ en als vanzelf zwaait de deur van de elektriciteitskast open. 
De 40 mannen gaan naar binnen, komen kort daarna weer tevoorschijn, stappen op hun motor en 
rijden weg. 
Ali B. is vreselijk nieuwsgierig dus roept ook hij ‘Sesam open U’. In de elektriciteitskast ontdekt hij een 
schat, groter dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een schat, die hem kan helpen zijn diepste 
verlangen te vervullen. Een schat …… 
Zo begint deze eigentijdse versie van Ali Baba en de 40 rovers. 
Een spannende voorstelling van Peter Faber met livemuziek op viool Esther Damsma – in ’t Groen. 
  

Ali Baba is een muzikale vertelvoorstelling, een bloedstollend verhaal over goed en kwaad, trouw en 
verraad, over hebzucht, list en bedrog.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep            groep 5/6  

Datum/locatie ICOON Vathorst: 

                  Vrijdag 6 oktober  9:45 11:00  12:45 

                 Bibliotheek het Eemhuis:  

     Vrijdag 13 oktober  9:45 11:00  12:45  

Kosten                  € 3,- per persoon (incl. begeleiders)   

Duur                     ca. 45 minuten 

Groepen  5  en 6    

Voorstellingen voor de hele klas    

http://verteltheater.nl/content/uploads/2015/03/Peter-Faber-Ali-Baba-DSC_0187-4.jpg


 

 

 
 

Spannende Bieb-boeken-feest! 

  

In alle vestigingen van de bibliotheek zijn spannende feestjes.  

 

Tijdens deze feestjes gaan we aan de slag met allerlei opdrachten rondom spannende boeken. 

Een quiz over gemene schurken uit de jeugdliteratuur, spelletjes en opdrachten rondom de 

bijzondere klassiekers en nieuwe spannende boeken die deze Kinderboekenweek centraal staan! 

 

 

 

 
 

      De Griezels 

 

  

Doelgroep    groep 7 en 8  

Datum    Alle data, in overleg  

Locatie   Vestiging van de Bibliotheek Eemland naar keuze    

Kosten    € 30,- per groep  

 

 

 

 

Groepen 7 en 8   

  



 
 

Algemeen   

Een echte schrijver ontmoeten is een bijzondere belevenis en werkt zeer leesbevorderend! 

Maanden na het bezoek komen er nog kinderen in de bibliotheek om boeken van die auteur vragen. 

De schrijversbezoeken hebben wij verdeeld over een aantal bibliotheekvestigingen. Zo kan de 
schrijver meerdere groepen op één dag ontvangen, en kunnen we uw leerlingen voor een zeer 

gunstige prijs laten kennismaken met een auteur. 

Het is natuurlijk te allen tijde mogelijk om een schrijversbezoek exclusief voor uw school/klas te 

boeken, maar houd dan rekening met hogere kosten!  

 

Als voorbereiding op een schrijversbezoek ontvangt u in september 2017 een korte introductie over 
deze auteur in de klas, met een lesbrief en een aantal boeken (te leen).   

 

Govert Schilling  Zwarte gaten 
 

Govert Schilling is wetenschapsjournalist en weet álles over het heelal! Regelmatig kun je hem dan 

ook zien aanschuiven bij DWDD en andere programma’s als er weer eens bijzondere ontdekkingen 

zijn gedaan in de ruimte. En wisten jullie al dat naar deze beroemde Amersfoorter zelfs een 
planetoïde is vernoemd?  

Govert schrijft veel kinderboeken over sterren en planeten en speciaal voor de  

Kinderboekenweek verzorgt Govert Schilling een verrassende kennismaking met het ongelooflijke 

heelal. Je komt van alles te weten over sterren, planeten, zwarte gaten. En zou er soms buitenaards 

leven bestaan? Is dat griezelig…of niet?  

  

Doelgroep   groep 6 t/m 8  

Kosten     € 3,- per leerling   

Data    Bibliotheek Hoogland: 

 donderdag 5 oktober 9:45 11:00  12:45 

        Bibliotheek het Eemhuis: 

                            Vrijdag 6 oktober 9:45 11:00  12:45 

 

  

 
 

 

  

  

  

 

 
 

 

 

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 
 

Jowi Schmitz Beter dan Eng! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jowi maakt per groep een griezelverhaal.  
Dat kan dus in één lesuur; een geweldig verhaal verzinnen.  
Wat is dat eigenlijk, eng? En waarom zíjn zombies dat?  
En hoe zit dat met enge geluiden als je 's nachts in bed ligt? 
Er is heel veel over angst te ontdekken en aangezien Jowi  
expert is op het gebied van angst - en dientengevolge ook  
expert op het gebied van 'dapper' - weet ze waarover ze  
het heeft. Binnen een uur staat er een verhaal als een huis.  
Een eng, vervallen, zacht kreunend, huis. 
 

Doelgroep  groep 3 t/m 8 

Kosten  € 3,- per leerling 

Datum  vrijdag 6 oktober 9:45 11:00  12:45 

Locatie  Bibliotheek Baarn 

 

Marco Kunst Verhalen, fantasie en het creatieve proces 
 

Marco Kunst vertelt over zijn boeken, in het bijzonder De Waterwaack van Natterlande, over waar 
verhalen vandaan komen, hoe fantasie in onze hersenen werkt en hij laat de kinderen dat ervaren 
aan de hand van beelden en verteloefeningen. 

 

 

Doelgroep    groep 3 t/m 8  

Kosten     € 3,- per leerling   

Datum    dinsdag 10 oktober  

                             9:45 11:00  12:45 

Locatie                Bibliotheek het Eemhuis     

  

  
  
  

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 
 

Sanne te Loo  Een illustrator aan het werk zien! 
 

 
Sanne te Loo is afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten en bekend geworden met 
haar schitterende prentenboeken Kleine Vis en De schoenen van de Zeemeermin. 
Haar groepsbezoeken zijn een feestje! 
Geniet met de kinderen van haar verhalen en illustraties. 
Jammergenoeg helemaal niet griezelig. 
 

Doelgroep  groep 1 t/m 4   

Kosten   € 3,- per leerling  

Datum       woensdag 11 oktober  9:45 11:00  12:45 

Locatie          Bibliotheek het Eemhuis 

 

    Marloes Morshuis  Zo eng kan koken voor je leven zijn… 

 
Stel je voor dat je zeven dagen moet koken om je leven te redden… behoorlijk griezelig! In  Koken 

voor de keizer moet Mick zeven dagen iets koken wat de keizer lust, anders wacht hem een 

gruwelijke straf. En dan maakt Mick ook nog een griezelig recept: begraven zalm. Dat is echt vragen 

om problemen... Marloes Morshuis leest voor uit haar spannende boek Koken voor de keizer, speelt 

een Koken voor de keizer-quiz én laat de kinderen kennismaken met griezelige ingrediënten en 

enge recepten – die je zomaar je leven kunnen redden als je net als Mick moet koken voor je 

leven!  

 

Doelgroep          groep 6,7,8   

Kosten    € 3,- per leerling  

Datum         donderdag 12 oktober  9:45 11:00  12:45 

Locatie     Bibliotheek Vathorst  

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



 
 

De Spannende Boeken van Marloes Morshuis: 

  
 

 

 

 

Wieke van Oordt  Bang voor nachtmerries of grizzlyberen? 
 

 

Als Wieke iets leuks vindt aan lezen, dan is het helemaal opgaan  

in een spannend verhaal. Zodat je denkt, 'Aaargh, wat gebeurt hier!? 

Hoe komt dit óóit weer goed!?' Zelf heeft ze meerdere boeken  

geschreven over enge en spannende onderwerpen: bijvoorbeeld over  

een nachtmerrie, over een zonsverduistering die niet ophoudt en alles  

verandert, over kinderen die verdwalen in de wildernis en beren  

tegenkomen en over bang zijn in het donker. Wieke leest voor, vertelt  

over haar leven als schrijver, geeft tips over hoe je inspiratie kan krijgen,  

laat zien hoe je een tekst spannend kan maken en geeft een klein  

schrijfopdrachtje voor het schrijven van een eng verhaal. 

 

Doelgroep         groep 6,7,8   

Kosten               € 3,- per leerling  

Datum               vrijdag 13 oktober  

                           9:45   11:00   12:45 

Locatie              Bibliotheek Baarn 

 

 

 

Groepen   1- 8    

Schrijvers op bezoek    



Inschrijfformulier Kinderboekenweek 2017 

Datum aanvraag __________________________________________   

Naam school _______________________________________________________________________  
Adres/Postbus _________________________________________________Postcode_____________  

locatie waar workshop plaatsvindt_______________________________________   

Email _____________________________________________________________________________   

Telefoon __________________________________________________________________________   

Lees/cultuurcoördinator ______________________________________________________________  

Email______________________________________________________________________________  
Schooltijden: 

________________________________________________________________________   

Schrijft zich in voor:   

 Workshop Monsters (beeldend) 

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen _________________________________________________________  

Voorkeursdatum _________________________________________________________  

  

o Workshop Spokenschool (muziek) 

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen _________________________________________________________  

Voorkeursdatum _________________________________________________________  

  

o Workshop op Avontuur (toneel) 

Groep en leerkracht ______________________________________________________  

Aantal leerlingen ________________________________________________________  

Voorkeursdatum ________________________________________________________  

  

o Workshop Dansende Monsters (dans) 

Groep en leerkracht _____________________________________________________   

Aantal leerlingen ________________________________________________________   

Voorkeursdatum ________________________________________________________   

  

o Voorstelling Jacques Vriens (groep 3-8, theater de Lieve Vrouw )  10 oktober 

 Voorkeur tijdstip:  

Aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   

 

o Voorstelling Hoe kom ik van die gemene oudjes af (groep 5/6 )  4 of 12 oktober 

Voorkeur datum/locatie/tijdstip __________________________________________________   

Aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   

  

o Voorstelling Ali Baba en de 40 rovers (groep 5/6)  6  of 13 oktober 

Voorkeur datum/locatie/tijdstip__________________________________________  

Aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   



 

o  Spannende bieb-boekenfeest groep 7/8 (op afspraak) 

Voorkeur biebvestiging__________________________________________  

Aantal klassen/leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders __________________________________________________   

 

o Schrijver in de bieb  

Gewenste auteur ________________________________________________________   

Klas(sen), aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders___________________________________________________________ 

Voorkeur vestiging/tijd ____________________________________________  

 

o  Schrijver in de bieb  

Gewenste auteur ________________________________________________________   

Klas(sen), aantal leerlingen __________________________________________________   

Aantal begeleiders______________________________________________________________ 

Voorkeur vestiging/tijd ____________________________________________  

 

 

U kunt het invulformulier of een mail met de aanvraag sturen naar:  

Afdeling Educatie afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl 

Check a.u.b. of alle gegevens zijn ingevuld (bijvoorbeeld: aantal leerlingen + begeleiders). 

 

 

Voor meer informatie over het programma kunt contact opnemen met:   

Creatieve Workshops groep 1-4   
Stephanie Westerhoud, Scholen in de Kunst stephaniewesterhoud@scholenindekunst.nl   

Tel. 033 479 8025   

Voorstellingen, bibliotheek- en schrijversbezoeken   
Lies Pannevis, de Bibliotheek Eemland l.pannevis@bibliotheekeemland.nl  

Tel. 033 4631914 

  

  

Wij geven voorrang aan de scholen die zich voor de zomervakantie inschrijven, en voor alle 

programma-onderdelen geldt: op is op en wie het eerst komt, het eerst maalt!  

 

 

 Planning: 

Uiterlijk 6 september krijgt u bericht over de definitieve indeling van de groepen bij alle activiteiten. 

Bij annulering na 20 september worden onkosten in rekening gebracht. 

mailto:afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl

