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Beste leerkrachten,  
  
Van 2 t/m 13 oktober 2019 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.  Dit jaar zijn een aantal extra programma-onderdelen 
toegevoegd van onze samenwerkingspartners in het Eemhuis: Kunsthal KAdE en het Medialab. 
  
Thema Kinderboekenweek: Reis mee! 
Met het thema Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer 
erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken 
een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Met 
een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Van een rondje op de step in 
de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal.  
 
In dit digitale boekje leest u de omschrijvingen per project waar u zich voor in kunt schrijven.  
 De programma-indeling per is als volgt:   
Groepen 1-2   Workshops op school; dans en beeldend 
Groepen 3-4   Workshops op school; muziek en toneel 
Groepen 5-6    Reisboekenparcours in de bieb of voorstelling 
Groepen 7-8    Theatervoorstelling bij een bibliotheekvestiging of in het theater 
Groepen 1-8    Schrijversbezoek in een bibliotheekvestiging 
Extra: 
Groepen 1-8    Rondleiding door Mars-tentoonstelling KAdE 
Groepen 5-8    Bouw je eigen raket met het medialab 
Groepen 7 en 8   Fake News, kinderboekenweekeditie 
 
  De beschikbare data hebben wij zoveel mogelijk aangegeven per programma, u kunt uw voorkeur 
voor de uitvoering bij inschrijving opgeven.  Voor alle onderdelen kunt u inschrijven via: 
https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/kinderboekenweek 
 
Op 13 september sturen wij de roosters rond, met definitieve plaatsing van de groepen en tijden! 
Bij annuleringen ná 23 september worden onkosten in rekening gebracht. 
  
Wij verheugen ons op alle reizen die we samen gaan maken tijdens de  
Kinderboekenweek 2019!   
  
Hartelijke groet,   
 Lies Pannevis (de Bibliotheek Eemland) & Lieske van der Linden (Scholen in de Kunst) 
  
N.B.  Naast ons aanbod voor het onderwijs organiseren wij ook het Kinderboekenfestival op zondag 13 
oktober in het Eemhuis. Tijdens deze dag kunnen kinderen en hun ouders verschillende voorstellingen 
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bekijken, en zijn er workshops en allerlei activiteiten te doen. We informeren u en de leerlingen in het 
nieuwe schooljaar graag over het programma.   

  
  
Dans: samen reizen 
Op reis is samen dingen beleven, samen op pad gaan. Vliegen, varen en rijden horen erbij, met het 
verkeer mee óf tegen het verkeer in. Opletten dat je niet botst, want je moet overal ogen hebben!  
Met de klas gaan we al dansend op pad. Het volgen -of juist ontvolgen- van de groep tijdens onze reis 
leidt tot samenwerken, het vergroten van je reactievermogen, coördinatie en fantasie. Want als het 
verkeer van links komt, springen we dan naar rechts? Of weet jij je dansend voort te bewegen op de 
golven van de zee? Ga je er met de snelheid van een raket vandoor of neem je de trage trein en geniet 
je van het uitzicht?  
We sluiten de les af met een gezamenlijke reisdans waar verkeerspatronen hand in hand gaan met de 
bewegingen van vervoersmiddelen. Want samen fantaseren over reizen schept een vriendschapsband! 
 
Discipline   Dans 
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 , de school kan een voorkeur aangeven; we proberen hiermee 

rekening te houden in de planning.  
 
 
 
 
 
Beeldend; hoe reis jij? 
Hoe reis jij? Rennend, springend, vliegend?  
Tijdens deze les maken de leerlingen van kosteloos materiaal een voertuig. Gebruik je fantasie en 
tover met kurken, kroonkurken, doppen en karton een simpel flesje om tot een supersonisch voertuig! 
Maak je eigen raceauto, raket of vliegtuig of misschien wel een boot.  
 

Discipline   beeldende vorming  
Groepsgrootte   hele groep  
Tijdsduur   75 minuten 
Locatie    op school  
Materialen  worden door Scholen in de Kunst geregeld.  
Locatie    op school  
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling gebaseerd op 25 leerlingen per klas)  
Beschikbaarheid  In overleg , de school kan een voorkeur aangeven; we 

proberen hiermee rekening te houden in de planning. 
 
 
 
 
 

Groepen 1 en 2    
Kunstvakdocenten in de klas, dans en beeldend   
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Muziek: Hoe klinkt een trein 
Hoe klinkt een vliegtuig, hoe klinkt een trein? Wat hoor je als je op reis gaat? Kunnen we dit op de 
boomwhackers spelen? Kunnen we in de maat spelen? 
 
We gaan op een muzikale reis door te zingen en te spelen met boomwhackers en slaginstrumenten. 
In deze workshop wordt er vooral heel veel muziek gemaakt door de leerlingen zelf. Ze leren een lied 
en aan de hand daarvan maken ze muziek met instrumenten.  
 
 
Discipline   muziek 
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)  
Beschikbaarheid  In overleg , de school kan een voorkeur aangeven; we proberen hiermee 

rekening te houden in de planning. 
 
Toneel; de expeditie 
In je hoofd kun je alles! Je kunt bibberend van de kou op expeditie naar de Noordpool of zwetend op 
reis in een woestijn. Pas op, een kameel op de weg! Of ga je liever op de step? Beweeg je snel en 
kriskras door de ruimte, of kies je voor een laaaaaangzame trein waar je lekker kunt genieten van het 
uitzicht?  
De kunstvakdocent theater kan een prentenbroek gebruiken bij de uitvoering van de les.  Aan de hand 
van geleide fantasie maken de leerlingen een expeditie langs plekken én met voertuigen die ze zelf 
verzinnen.  
 
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 , de school kan een voorkeur aangeven; we proberen hiermee 

rekening te houden in de planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen 3 en 4    
Kunstvakdocenten in de klas, muziek en toneel   
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Alleen op de wereld 
Door Niels Brandaan Cotterink (Verteltheater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Brandaan is een buitengewoon bevlogen verhalenverteller en theatermaker. Een meester in de 
vertelkunst die voor velen een inspiratiebron is gebleken.  Niels verstaat de kunst van het vertellen en 
de taal van de verbeelding. In zijn voorstellingen smelt hij taal, geluid, spel, muziek, beeld, object en 
beweging moeiteloos samen  tot een onvergetelijke beleving op de scholen en in de theaters.  
 
Alleen op de wereld is een interactieve muzikale verteltheatervoorstelling. Een ontroerend en 
meeslepend verhaal over het te vondeling gelegd jongetje Remi. Samen met troubadour Vitalis reist 
Remi de wereld rond en verdienen zij hun geld door mensen te vermaken met hun aapje en drie 
honden. 
Tijdens hun avontuurlijke zwerftocht ontmoeten ze veel verschillende mensen. Vitalis leert Remi dat 
iedereen een beetje alleen is op de wereld en dat je ondanks tegenslagen open kunt blijven staan voor 
de rijkdom van het leven. 
Vanuit het perspectief van Remi stapt Niels in en uit zijn rol en nodigt hij kinderen en volwassenen op 
het podium uit. Samen met Remi beleeft het publiek een ontroerende zwerftocht vol romantiek en 
symboliek. 
 
 
Doelgroep  groep 6 t/m 8  
Kosten € 3,- per leerling   
Datum                donderdag 10 oktober  9:30 11:00  12:45       
Locatie                ICOON-theater Vathorst 
 
 
 
 

Groep (6)7-8     
Voorstelling   
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De liedjesatlas 
Door Thijs & Peer 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thijs en Peer zijn dikke vrienden!  
Peer maakt grappen en zingt mooie liedjes, Thijs maakt muziek.  
Veel liedjes en verhalen gaan over kinderen uit alle landen van de wereld.  
Je vindt ze terug in de Liedjesatlas die Thijs Borsten maakte samen met kinderboekenschrijver Koos 
Meinderts. De liedjesatlas is dit jaar een van de kerntitels bij de Kinderboekenweek. 
 
De voorstellingen van Thijs & Peer zijn ieder jaar een hit in de Kinderboekenweek: Vol humor, verhalen 
en muziek – en reuze interactief; het eindigt er meestal mee dat er meer kinderen meespelen en 
dansen, dan er nog in het publiek zitten.  
 
Doelgroep:  groep (3,4) 5, 6  
Data:   dinsdag 8 en woensdag 9 oktober 
Tijden:  10:00 – 11:00 – 13:00  
Duur:  ca. 45 minuten  
Kosten:   € 3,- per persoon  
Locatie:   In overleg 
 
 
 
 

Groep (4)5-6     
Voorstelling   
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De grote boekenreis in de bieb 
 
In alle vestigingen van de bibliotheek kunnen klassen dit circuit komen doen! 
 
We gaan aan de slag met allerlei opdrachten rondom boeken en reizen: 
Boekensushi met de bekroonde boeken, een quiz over beroemde reizigers uit de jeugdliteratuur, en 
spelletjes en opdrachten rondom bijzondere klassiekers en de nieuwe boeken over reizen die deze 
Kinderboekenweek centraal staan. 
 
 
 
 
 
 
  
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep  groep 6 en 7  
Datum    Alle data, in overleg  
Locatie   Vestiging van de Bibliotheek Eemland naar keuze    
Kosten    € 35,- per groep  
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen 6 en 7   
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NASA Simulator 
Ontwerp nu zelf een echte raket! Lanceer je bouwsel en kijk of de raket de maan zal halen of nog op 
aarde ontploft.  
 
Met het educatieve spel Kerbal Space Program leer 
je in een mum van tijd echte raketten ontwerpen, 
testen en lanceren. Dit wetenschappelijke spel laat 
je stap voor stap je hele ruimteschip bouwen: de 
motor, de vorm, de vleugels, alles kan je zelf 
kiezen! Lukt het jou om je raket naar de maan te 
brengen? Of kom je niet verder dan het 
lanceerplatform? Gelukkig heeft het Medialab een 
echte expert in huis die de leerlingen leert hoe ze, 
net zoals bij NASA, een raket succesvol in de ruimte 
krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discipline   Wetenschap & techniek  
Groepen  groep 5 t/m 8 
Groepsgrootte   hele groep 
Tijdsduur   60 minuten 
Locatie  op school  
Materialen Docent komt langs met alle software en laptops 
Locatie    op school of in Het Eemhuis 
Prijs    € 75,- (€ 3,- per leerling,   

gebaseerd op 25 leerlingen per    
klas)  

 
 
 

 

 

 

Groepen 5 t/m8   
Medialab-vakdocent in de klas, techniek   
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Als je op reis gaat, heb je veel informatie nodig: hoe laat gaat het vliegtuig, heb je een visum nodig, 
Welke gebaren kun je beter niet maken? En overal waar je komt moet je wel weten wie en wat je kan 
vertrouwen. Google vertelt je niet altijd de waarheid, wist je dat? 
 
Fakenews: 1 tegen 30 – speciale Kinderboekenweekeditie 
Neem het als klas op tegen de leerkracht! Durf jij deze strijd aan 
te gaan?  
 
Tijdens deze gastles spelen de leerlingen en de leerkracht een 
interactieve game rondom informatievaardigheden. Iedereen 
krijgt een eigen stemkastje. In deze strijd, gepresenteerd door 
één van onze Medialab docenten, komen ze erachter wie de 
meeste kennis in huis heeft! De winnaar gaat naar huis met de 
felbegeerde Medialab-bokaal… 
 
 
Discipline   Mediawijsheid 
Doelgroep  groep 7 en 8 
Groepsgrootte   hele groep 
Tijdsduur   60 minuten 
Locatie  op school  
Materialen Docent komt langs met alle software en 

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

  

Groepen 7 en 8   
Medialab vakdocent in de klas, mediawijsheid   
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One way ticket to Mars 

Bezoek met je klas de tentoonstelling One Way Ticket to Mars bij Kunsthal KAdE! 
 
Stel je voor: we kunnen niet langer op de aarde wonen en we verhuizen met een groep mensen naar 
Mars. Daar maken we een nieuw begin! Wie mogen er mee? Hoe ziet de reis er uit? Wat voor huizen 
bouwen we op Mars? Hoe kun je sporten zonder zwaartekracht? En hoe ga je om met heimwee? 
Kunstenaars  en ontwerpers dachten over deze vragen na. Tijdens een interactieve rondleiding 
ontdekken leerlingen die ideeën en oplossingen en denken ze samen na over hun eigen kijk op Mars. 
 
 

 

Angelo Vermeulen, Hi-SEAS Mission I, 2013 

Doelgroep  Alle groepen  
Datum                 In overleg, mogelijk van dinsdag t/m vrijdag tussen 9:30 -16:00 
Locatie                Kunsthal KAdE in het Eemhuis   
Kosten                € 35,- per groep van 15 leerlingen 
 (bij grotere groepen wordt de klas gesplitst) 
 
 

 

 

 

Groepen   1- 8    
Interactieve rondleiding   
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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 vinden in principe plaats in een van onze 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 2019 een korte introductie over 
deze auteur in de klas, met een lesbrief en een aantal boeken (te leen).   

 
Govert Schilling  Op reis door ruimte en tijd! 
 
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?  
Vlak voor de Kinderboekenweek verschijnt van Govert het jeugdboek Op reis door ruimte en tijd! 
Een spannend en mooi geïllustreerd verhaal over een reis door de ruimte (naar andere planeten en 
sterren) en door de tijd (naar sterrenkundigen uit het verleden, maar ook naar het begin van het 
heelal!). 
 
Doelgroep  groep 6 t/m 8  
Kosten € 3,- per leerling   
Datum                maandag 7 oktober 9:45 11:00  12:45       
Locatie                in overleg 
  

 
 
 
  
  
  

 
  
 
 
 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    
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Marte Jongbloed 
Marte Jongbloed (1970) is zwemjuf, basisschooljuf, toneeljuf en kinderboekenschrijfster. Als ze niet 
schrijft, staat ze voor de klas, en andersom. 
 
Met haar boek 'De (niet zo) rampzalige avonturen van Herre' en haar boek 'De (nogal) ijzingwekkende 
zoektocht van Herre' heeft Marte de Pluim van de senaat van de Kinderjury 2017 en 
2018 gewonnen! 
Uit het juryrapport: Een origineel en pakkend verhaal met een herkenbare en moedige hoofdpersoon 
die eigenlijk niets mag, maar het toch doet.' 
Inmiddels verscheen ook een derde deel in de serie over Herre. 
 
In de boeken over Herre reist hij naar de Noordpool en naar de jungle in het Amazonegebied. Dat 
doet hij met een vliegtuigje dat op cola vliegt en met de continent-crosser. Dat zijn allebei 
uitvindingen van Otis, de vader van Herre. Durf jij dat soort reizen te maken? En hoe ziet zo'n 
continent-crosser er eigenlijk uit? Een vrolijke en spannende workshop over reizen dichtbij en 
reizen naar de andere kant van de wereld. 
 
Doelgroep  groep 5 t/m 8 
Kosten  € 3,- per leerling 
Datum  donderdag 3 oktober 9:45 11:00  12:45 
Locatie  in overleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    
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Charlotte Dematons (illustrator) 
 

 
 
Charlotte Dematons groeide op in Normandië, waar ze tweetalig werd opgevoed. Na haar 
middelbare school in Frankrijk ging ze naar de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar ze zich 
specialiseerde in illustreren en ontwerpen. Tijdens de tentoonstelling van de 
eindexamenkandidaten werd haar werk opgemerkt door uitgever Lemniscaat. 
Sindsdien maakt ze voor veel uitgeverijen en tijdschriften illustraties en prentenboeken, waaronder 
diverse sprookjesboeken, kijk- en zoekboeken zoals De gele ballon, en het klassieke jeugdboek 
Alleen op de Wereld. Charlotte won al vele prijzen zoals de zilveren en de gouden penseel. 
 
Doelgroep groep 1 t/m 8 
Kosten     € 3,- per leerling   
Datum                 vrijdag 4 oktober     9:45 11:00  12:45   
Locatie                 in overleg 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    
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Alex de Wolf (illustrator) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alex is een gedreven illustrator die zijn vak graag deelt met kinderen. Zijn opleiding kreeg hij aan de 
Rietveld Academie met docenten als Carl Hollander (Pippi Langkous) en The Tjong Khing.  
Het lesgeven leerde Alex op de opleiding Beroepskunstenaars In de Klas (BIK).  
Zijn tekenlessen gaan ook over de grens, Alex gaf les van Tokio tot Parijs. 
 
Voor de Kinderboekenweek heeft Alex een speciaal programma, voor groep 3-5 is dat De verdwenen 
dodo en voor groep 5-8 is dat Een man op de maan. 
In de workshop van 60 minuten vertelt hij over zijn werk als illustrator. Hij geeft tips op het digibord en 
daarna gaan de kinderen zelf aan de slag. Ze maken een echte illustratie! Na afloop wordt de opdracht 
besproken en Alex beantwoordt graag vragen. 
 
Doelgroep           groep 5 t/m 8 
Kosten     € 3,- per leerling  
Datum   dinsdag 8 oktober  9:45 11:00  12:45 
Locatie                 in overleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    
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Marjolijn Hof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marjolijn Hof werkte bijna twintig jaar als jeugdbibliothecaresse, maar gaf uiteindelijk haar baan op 
om fulltime schrijfster te worden. Ze werkte mee aan verhalenbundels, schreef teksten voor 
educatieve uitgeverijen en voor prentenboeken. 
Haar eerste jeugdroman was Een kleine kans. Ze won met dit boek in 2007 de Gouden Uil 
Jeugdliteratuurprijs, de Prijs van de Jonge Lezer, en de Gouden Griffel. Het boek werd in dertien 
talen vertaald en is verfilmd onder de titel Patatje Oorlog. In 2014 ontving Marjolijn de Woutertje 
Pieterse Prijs voor De regels van drie. 
Marjolijn is docent jeugdliteratuur. Ze geeft schrijfcursussen op De Schrijversvakschool in 
Amsterdam. Voor de Kinderboekenweek 2019 is er een programma dat aansluit bij het boek 
Lepelsnijder. 
 
Het boek Lepelsnijder schreef Marjolijn naar aanleiding van een schilderij. Het verhaal gaat over Janis, 
die op een berg woont en op een dag naar beneden moet, de gevaarlijke wereld in. Lópend. Vroeger 
moesten veel mensen met de 'benenwagen', het reizen met koetsen en paarden kostte immers geld. 
Marjolijn leest een paar spannende passages voor over reizen te voet. Over slapen in de buitenlucht 
en een gevaarlijke kloof oversteken. Aansluitend kan er eventueel een schrijfopdracht volgen 
(schilderijschrijven). 
 
 
Doelgroep           groep 6 t/m 8 
Kosten     € 3,- per leerling  
Datum      woensdag 9 oktober  9:45 11:00  12:45 
Locatie                in overleg 
 
 
 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    
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Hans Hagen  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hagen schrijft poëzie en verhalen voor alle leeftijden. Hij schreef meer dan 60 boeken. Zijn werk 
is vele malen bekroond en vertaald. Hij kreeg een Gouden Griffel voor De dans van de drummers, en 
ook nog zes Zilveren Griffels. Verkocht werd bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs en de Glazen 
Globe.  
Met Monique Hagen schreef Hans 15 boeken, waaronder de succesvolle poëziebundels Jij bent de 
liefste en Van mij en van jou. Ze kregen een Zilveren Griffel voor Nooit denk ik aan niets en Ik zoek 
een woord. 
Voor Het Parool schreven ze poëziecolumns onder de titel Poëzie hardop. Van 2017-2019 waren ze 
samen Nederlands Kinderboekenambassadeur. 
 
Veel van de boeken zijn op reis ontstaan. Met foto's laat Hans situaties en personen zien die hij 
onderweg tegenkwam en hoe ze in zijn verhalen terecht zijn gekomen. In Syrië, Pakistan en Jordanië 
deed hij onderzoek voor zijn historische roman De reis van Yarim. Hij bezocht opgravingen en musea 
en reisde de hoofdpersoon Yarim "achterna". In Ghana vond hij het idee voor De dans van de 
drummers. Op de Filipijnen kreeg hij idee voor Het hanengevecht. In Dubai zag hij heel jonge 
kindslaven op kamelen racen, dat was het begin van Verkocht. 

 

Doelgroep          groep 4 t/m 8  

Kosten    € 3,- per leerling  
Datum         donderdag 10 oktober  9:45 11:00 12:45 
Locatie                in overleg 
 
 
 
 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    

https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/kinderboekenweek


Inschrijven via: https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/kinderboekenweek 
 

 

 
 

Lisa Boersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Boersen (1975) studeerde culturele antropologie en literatuurwetenschappen in Amsterdam. 
Daarna maakte ze programma’s voor De Balie en Paradiso. Voor de VPRO werkte ze als redacteur 
kunst en cultuur en presenteerde ze het televisieprogramma Picabia. 
In 2007 debuteerde ze met Jani Kekke en de Blauwe Dagdromer. Sindsdien combineert ze haar werk 
als programmamaker bij Paradiso met het schrijven van kinderboeken. 
Veel succes heeft ze momenteel met haar geestige serie over Timo en de oppasninja. 
In 2018 verscheen het derde deel: Timo en de oppasninja gaan nog even op vakantie. 
Over het eerste deel: 
Timo’s moeder is stewardess. In de zomervakantie past oma op Timo als zijn moeder weg moet voor 
haar werk. Maar nu heeft oma haar been gebroken. Ze besluiten om een au pair te nemen. Maar dan 
wel een jongen. Als ze naar het au-pairbureau bellen, blijken ze nog één mannelijke au pair te hebben 
– Yushi. Hij is een wel heel bijzondere oppas: Yushi is namelijk een echte ninja!  
In Yushi’s thuisland, Ishimoko, was hij de oppasninja van de prinses. Zij mag nooit het eiland verlaten 
van de koning, maar is erg nieuwsgierig naar andere culturen. Daarom stuurt ze Yushi op onderzoek 
uit. Door deze setting komen thema’s als cultuurverschillen, integratie en acceptatie naar voren. Juist 
doordat Yushi laat zien wat hij raar vindt, leert Timo (en de lezer!) op een nieuwe manier kijken naar 
onze cultuur. Het boek is geschikt voor groep 5 & 6 
 
Doelgroep         groep 5 en 6 
Kosten               € 3,- per leerling  
Datum               vrijdag 11 oktober  
                           9:45   11:00   12:45 
Locatie              in overleg 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    

https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/kinderboekenweek


Inschrijven via: https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/kinderboekenweek 
 

 
Gitte Spee (illustrator) 
 

 
 
Gitte Spee is geboren op Java en verhuisde op elfjarige leeftijd naar Nederland. In 1983 studeerde ze 
af aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Ze illustreert veel boeken van andere schrijvers, 
zoals de Duitse Millie-boeken van Dagmar Chidolue.  Later begon ze ook zelf boeken te schrijven. Het 
eerste prentenboek dat ze zelf schreef, was Meneer Big gaat naar de maan. Haar boeken verschenen 
ook in het buitenland, waaronder in Zweden, Frankrijk, Duitsland, Amerika, Japan en Korea. 
Gitte Spee doet niet meer vaak groepsbezoeken, maar voor deze Kinderboekenweek wil zij graag een 
uitzondering maken voor de Bibliotheek Eemland. Zij komt vertellen over de reislustige Aap en Mol, 
laat haar tekenkunsten zien, en bedenkt ook een leuke opdracht voor de kinderen! 
 
Doelgroep         groep 1 t/m 4 
Kosten               € 3,- per leerling  
Datum               woensdag 2 oktober  
                           9:45   11:00   12:45 
Locatie              in overleg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen   1- 8    
Schrijvers op bezoek    

https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/kinderboekenweek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld_Academie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagmar_Chidolue&action=edit&redlink=1


Inschrijven via: https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/kinderboekenweek 
 

 
 
 
 
 
Inschrijven: 
Voor alle programma-onderdelen kunt u inschrijven via de website: 
https://onderwijs.bibliotheekeemland.nl/ 
kies: kinderboekenweek 
 
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!  
 
Tijdspad: 
Uiterlijk 13 september krijgt u bericht over de definitieve indeling van de groepen bij alle activiteiten. 
Bij annulering na 23 september worden onkosten in rekening gebracht. 

 
 
Meer informatie: 
Voor meer informatie over het programma kunt contact opnemen met:   
Creatieve Workshops groep 1-4   
Lieske van der Linden, Scholen in de Kunst: 
lieskevanderlinden@scholenindekunst.nl   
Voorstellingen, bibliotheek- en schrijversbezoeken   
Lies Pannevis, de Bibliotheek Eemland: 
l.pannevis@bibliotheekeemland.nl  
Workshops Medialab 
Reda van der Putten, de Bibliotheek Eemland: 
 r.v.d.putten@bibliotheekeemland.nl 
Rondleidingen KAdE 
Tess Bonouvrié, Kunsthal Kade:  
t.bonouvrie@kunsthalkade.nl 
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