Scholenaanbod Kinderboekenweek 2022
Beste leerkrachten,
Zoals ieder jaar presenteert de Bibliotheek Eemland een programma voor de
Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema Gi-ga Groen!
Het programma ziet er iets anders uit dan andere jaren, en ook de manier van aanvragen is
anders.
Voorheen kon je op alle losse onderdelen inschrijven per klas, via een digitaal formulier.
Dit jaar willen we eerst per school inventariseren wat alle wensen zijn.
Dit komt deels uit tijdnood, het programma is dit jaar erg laat rondgekomen, maar ook
hopen we het op deze manier overzichtelijker te maken voor de school, en kunnen we een
stukje maatwerk leveren.
Naast dit aanbodboekje ontvang je een formulier dat je kunt invullen (voor 1 klas of voor de
hele school – je kunt zoveel invullen als je wilt) en retourneren aan:
afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl

Alle scholen die vóór de zomervakantie hebben ingeschreven ontvangen uiterlijk 1
september hun programma voor de Kinderboekenweek.

Met vriendelijke groet namens team educatie van de Bibliotheek Eemland,

Lies Pannevis

Creatieve Workshops voor groep 1-4
Het team van NEOS (voorheen Scholen in de Kunst) heeft vanwege personele problemen en een
tekort aan vakdocenten geen aanbod voor de Kinderboekenweek kunnen samenstellen.
De Bibliotheek Eemland inventariseert daarom hoeveel workshops gewenst zijn en zoekt daar
vervolgens een passende vakdocent bij.
Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven of je graag een creatieve workshop wilt voor je groep,
kies dan uit de volgende 4 disciplines:
-

Muziek
Dans
Toneel
Beeldend

N.B. De creatieve workshops zijn altijd gebaseerd op een jeugdboek bij het thema!
Groepen
Discipline
Groepsgrootte
Tijdsduur
Locatie
Prijs

1 t/m 4
Keuze uit muziek/dans/toneel/beeldend
hele groep
45 – 60 minuten
Op school
€ 80,-

Natuurfilm-workshop door het Medialab

groep 5 t/m 8

Ga met je klas op avontuur en film de natuur in en rondom de school!
Wist jij dat er heel veel leeft bij de school? Door letterlijk in te zoomen kan je hier een vette
documentaire van maken!
De medialab docent komt naar de school met echte filmcamera's en de leerlingen gaan in groepjes
filmen. De montage wordt
Groepen
Discipline
Groepsgrootte
Tijdsduur
Locatie
Prijs

5 t/m 8
Film
hele groep
120 minuten
Op school
€ 100,- per groep

Groepsbezoek aan de bibliotheek

voor groep 6/7

Het Recordboek van de Natuur
Weet jij al wie de Gouden Griffel heeft gewonnen?
En weet jij welk dier de allermeeste tanden heeft van alle dieren op aarde?*
We beginnen het bezoek met een kleine presentatie van de bekroonde boeken en gaan
daarna heerlijk, in groepjes, aan de slag met allerlei opdrachten rondom boeken over de
natuur.
Alle kinderen ontvangen tijdens dit bezoek een doe-boekje vol puzzels en poëzie.
Leuk, leerzaam en leesbevorderend!
Doelgroep
Data
Locatie
Kosten

groep 6 en 7
in overleg
vestiging van de Bibliotheek Eemland (naar keuze)
€ 40,- per groep

* de slak! � (echt waar)

Schrijversbezoeken
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 jouw 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:
onze prijs in de bibliotheek

€ 3,- per leerling

voor schrijver op school prijs gemiddeld ca.

€ 300,- per groep

(we rekenen dan de kostprijs van de Schrijverscentrale)
Als voorbereiding op een schrijversbezoek ontvang je in september 2022 een korte lesbrief over
deze auteur en een aantal boeken (te leen).
Hierna volgt een overzichtje van schrijvers die al geboekt zijn door de Bibliotheek Eemland, maar
het is ook mogelijk om een andere schrijver aan te vragen of de keuze door ons te laten maken
(passend bij de groep).

Selma Noort

Alle groepen

Selma Noort (Leiden, 1960) is kinderboekenschrijfster en beeldend kunstenaar. In 1979
schreef zij haar eerste boek. Sindsdien heeft ze meer dan 180 kinderboeken geschreven voor
kinderen vanaf 3 t/m 18 jaar: voorlees- en literaire jeugdboeken voor uitgeverij Leopold, en
een grote variëteit aan boekjes op AVI-niveau en leerboekteksten voor verschillende
educatieve uitgeverijen. Haar Leopold-boeken worden ook veel door volwassenen
gelezen. Selma’s werk is in verschillende talen vertaald en werd bekroond met Zilveren
Griffels, Vlag en Wimpels en de Thea Beckmanprijs. Meer uitgebreide informatie over Selma's
bezoeken, lezingen en workshops vindt u op haar site: www.selmanoort.nl
Programma van Selma Noort voor deze Kinderboekenweek:
Groep 1 t/m 4 Selma leest voor uit haar boek Een heel jaar voorlezen (over de herfst en het
bos),
Groep 5 t/m 7 Programma rondom Silas en de Wolf
Groep 6 t/m 8 Programma rondom de Zee kwam door de brievenbus

Geert-Jan Roebers

groep 5 t/m 8

Geert-Jan is een verstedelijkte zeemeeuw. Hij werd geboren in Oostkapelle, groeide op in
Middelburg en woont sinds zijn 18e in Utrecht. In zijn jeugd werd hij gegrepen door twee grote
mysteries: het leven en het heelal. Hij bracht vele nachtelijk uren door bij de plaatselijke
sterrenwacht en de landelijke sterrenclub maar koos toch voor het leven en ging biologie studeren in
Utrecht met als hoofdvakken onderwijskunde en zeebiologie.
Hij werkte zeven jaar bij het Wereld Natuur Fonds, onder andere als hoofdredacteur van het
jeugdblad TamTam. Daar begon hij met het schrijven voor kinderen over de natuur. Vervolgens
werkte hij als eindredacteur van Nieuws uit de Natuur (school-tv) en begon een tekstbureau
gespecialiseerd in natuur voor kinderen.
Naast tijdschriftartikelen, lesmateriaal en commerciële uitgaven – waaronder Albert Heijn
superdieren – schreef hij een serie jeugdboeken over dieren voor de KNNV-uitgeverij, diverse
informatieve boekjes voor Noordhoff en Schoolsupport en een groeiend aantal non-fictie
jeugdboeken bij Gottmer. Half februari 2022 verscheen hier het boek Briljante planten dat hij samen
met illustrator-vormgever Margot Westermann maakte, 1 juni 2022 kwam Soortenschat uit: de
'Kindercanon van de natuur in de Lage Landen', geïllustreerd door Pieter Fannes.
Tijdens een bezoek heeft Geert-Jan het altijd over de natuur, over wilde dieren en minstens even
spannende planten. Zijn boeken zijn daarbij het vertrekpunt maar als stand-up-bioloog kan hij ook
uit parate kennis vertellen over een verzoekdier, vragen beantwoorden of zelf vragen stellen in de
vorm van een quiz.

Geert-Jan is een leerbevorderaar pur sang, na zijn bezoek duikt de hele klas in de (natuur)boeken!

Iven Cudogham

groep 1 t/m 4

“Ik ben Iven Cudogham. Vader van 7 kinderen en ik woon met mijn gezin in het centrum van
Amsterdam. Sinds 2020 schrijf ik Anansi de spin-prentenboeken. Mijn tweede Anansi de spinboek Sterker dan Olifant is een van de kerntitels van de Kinderboekenweek met als thema GiGa-Groen. Daar ben ik enorm trots op!
Naast schrijver ben ik ook ondernemer. De droom waar ik sinds 2019 aan werk is om kinderen
een volledige Anansi de spin-beleving te geven. Naast mijn drie prentenboeken heeft Anansi de
spin een animatieserie op Zappelin, lesmateriaal over burgerschap op schoolTV en is Anansi een
vast onderdeel in de tentoonstelling Sabi Suriname in het Tropenmuseum Junior. Ook komt in
2023 een theatervoorstelling en in 2024 een bioscoopfilm van Anansi de spin uit. Tevens ben ik
sinds dit jaar schoolschrijver in Amsterdam. En vanaf 2012 werkzaam als gastdocent
empowerment op diverse scholen in Amsterdam. Van 2008 tot 2015 ben ik presentator geweest
van het populaire schoolTV-programma Basta op de Amsterdamse stadszender AT5.”

Lotte Stegeman en Mark Janssen (illustrator)

groep 6 t/m 8

Lotte is kinderboekenschrijver en (jeugd)journalist. Ze was jarenlang hoofdredacteur van
jeugdkranten Kidsweek en 7Days. Sinds 2017 schrijft ze non-fictie kinderboeken over dieren.
Voor de Kinderboekenweek 2022 verschijnen haar nieuwste titels, die perfect passen bij het
thema Gi-ga-groen.
Samen met illustrator Mark Janssen geeft ze een geweldig kindercollege over hun nieuwe boek:
Ik voel ik voel wat jij niet ziet – over jaloerse apen, bange honden en schatten van
ratten (augustus 2022)
- met een voorwoord van Jane Goodall en illustraties van Mark Janssen
Lang dachten mensen dat dieren geen emoties hebben. Inmiddels weten we beter. Maar wat
voelen ze dan? Het is soms al knap lastig om andere mensen te begrijpen. Wat als je een olifant
in de rouw bent? Een jaloerse aap? Een bange hond? In dit non-fictie kinderboek ga je op een
verbazingwekkende reis door de hoofden van dieren.

Tjarko van der Pol

(illustrator)

groep 1 t/m 4

Of het nu voor jong of oud is, Tjarko vertelt graag over zijn boeken en tekeningen en wat hij
allemaal heeft moeten leren om ze te kunnen maken. Zo weet hij bijvoorbeeld heel veel over de
darmen, hersenen, ruimtevaart en over het beroep illustrator en wat daar allemaal bij komt
kijken. De lezingen en workshops zijn voorzien van rijk geïllustreerde presentaties en zitten vol
interactie met het publiek en daarom dus nooit saai!
Ik wil een ander bed
Een interactieve vertelling van zijn nieuwste prentenboek 'Ik wil een ander bed'. Hij neemt
Tjarko de kinderen mee op reis samen met Pollie die op zoek is naar een ander bed.
Gewichteloos zweven in een hemelbed, lekker herrie maken in het vuurtorenstapelbed en
bibberen op een ijsbed in de sneeuwhut! Dit bezoek is geschikt voor de leeftijdsgroep; peuters,
kleuters en groep 3-4. Thema's die worden behandeld: herkennen en benoemen van emoties,
de kleuren van de regenboog, fantaseren en dromen. Aan het einde is er een quizje waar de
kinderen door samen te werken een kleurplaat kunnen verdienen!

Bibi Dumon Tak

groep 5 t/m 8

Bibi Dumon Tak schrijft non-fictie, of zoals ze het zelf noemt: de waarheid in verhalen. De meeste van
die verhalen gaan over dieren. En al die verhalen zijn waargebeurd. Ze gaan over koeien die uit de
slacht zijn ontsnapt, over dieren die mensen helpen in oorlogstijd, over vogels, pooldieren, onaaibare
dieren, evenhoevigen, stadsdieren. Voorkeuren heeft ze niet. Als het maar kan kruipen, vliegen,
zwemmen of rennen, als het maar een vacht heeft, schubben, stekels of veren. Als het maar geen
mensen zijn!

Ze heeft inmiddels meer dan vijftien boeken geschreven waarvan de meeste ook vertaald zijn.
Bibi Dumon Tak schreef in 2006 het kinderboekenweekgeschenk Laika tussen de sterren over dieren
die mensen helpen. In 2012 won ze na vier Zilveren Griffels een Gouden Griffel voor Winterdieren.
Tijdens haar lezingen vertelt ze liever dan dat ze voorleest. Daarbij maakt ze gebruik van veel
beeldmateriaal om aan te tonen hoe echt haar verhalen zijn. Haar optredens zijn geen one man
show, maar een multiple man show, want alle kinderen doen mee!

Marc ter Horst

groep 3 en 4, groep 5 t/m 8

Marc ter Horst heeft twee programma’s voor deze Kinderboekenweek, hij beschrijft ze hieronder:

Gi-ga-groen: dieren!
Jonge kinderen laat ik zien hoe mijn dierenboeken zijn gemaakt. Hoe schrijft een schrijver, hoe tekent
een illustrator en wat gebeurt er in de drukkerij? Ik laat voorbeelden zien uit De gekko en de havik,
Scheten uit de schoorsteen en Het eigenwijze huisdierenboek en natuurlijk lees ik ook voor over de
gekko, de ijsbeer en/of de alpaca. Voor groep 3 en 4.
Gi-ga-groen: klimaatverandering
Mini-college klimaatverandering n.a.v. mijn boek Palmen op de Noordpool (thematitel
Kinderboekenweek 2022). Een interactieve presentatie vol spannende verhalen, grappige illustraties
en praktische tips. Zonder doemverhalen, moeilijke woorden en opgeheven vingertje. In een half uur
weten alle kinderen hoe het zit en hoe ze nieuws over het klimaat beter kunnen plaatsen. Daarna is
er volop tijd voor vragen. Voor groep 5 tot en met 8.

Mijke Pelgrim

groep 7 en 8

Een van de verhalen in de speciale verhalenbundel voor de kinderboekenweek Kom mee naar buiten
allemaal is van onze eigen Mijke Pelgrim!
Naast de boeken voor aanstaande brugklassers over DEX, schreef zij ook de prachtige jongerenroman
Dwarsloper, waarin het klimaat een belangrijk thema is.
Dat zij ook docent is kun je wel merken tijdens haar inspirerende schrijfworkshops.
Mijke vindt het geweldig om met kinderen en jongeren over lezen, schrijven en de kracht van
verbeelding te praten. En daarna met ze aan de slag te gaan, want schrijven moet je doen!

Lees- en schrijflessen van de schoolschrijver!

groep 3 t/m 8

De periode rond de Kinderboekenweek is een prachtige tijd om in je klas meer aandacht te geven
aan lezen en schrijven. Dat kan eenvoudig én vooral leuk met De Schoolschrijver-maand.
Een De Schoolschrijver-maand bestaat uit vier kant-en-klare, inspirerende lessen waarmee je de leesen schrijfmotivatie van je klas met sprongen vooruit ziet gaan. In zo'n maandprogramma leiden
bekende kinderboekenschrijvers je via het digibord en de werkbladen door inspirerende en
afwisselende schrijf- en leesopdrachten. Les vier kun je zelfs laten verzorgen door een
kinderboekenschrijver live in de klas. Dat wordt een onvergetelijke finale, zeker als je die les regelt
rond de Kinderboekenweek!
Er zijn vijf De Schoolschrijver-maanden met verschillende thema’s geschikt voor groep 5 tot en met
8, en drie programma’s voor groep 3 en 4.
Hier vind je een overzicht van de maandprogramma’s, de thema’s en de schrijvers die in de lessen
zitten https://www.deschoolschrijver.nl/maandprogrammas/
Doelgroep

groep 3 t/m 8

Periode
Locatie
Kosten:

in overleg, mogelijk van september t/m december 2021
op school

Bij afname vanaf 4 groepen (met live schrijver in de klas)
Met 4 klassen: Van € 995 nu voor € 635 (korting € 360)
Met 5 klassen: van € 1220 nu voor € 770 (korting € 450)
Met 6 klassen: van € 1445 nu voor € 945 (maximale korting van € 500)

N.B
Bovenstaande zijn de prijzen van de schoolschrijver-academie en gelden alleen
bij inschrijving vóór de zomervakantie!

Voorstellingen
Algemeen:
Een goede voorstelling heeft iets magisch, de acteurs of vertellers trekken je een verhaal binnen, en
je vergeet alles om je heen.
Sommige kinderen gaan zelden of nooit naar een voorstelling en krijgen die kans alleen in
schoolverband.
Daarom is de Bibliotheek Eemland verheugd met de prachtige voorstellingen die we weer aan
kunnen bieden deze Kinderboekenweek. Uiteraard zijn alle voorstellingen gebaseerd op
kinderboeken!
De voorstelling vindt plaats in een bibliotheekvestiging of een andere centrale locatie.
De prijs voor alle voorstellingen bedraagt € 3,50 per leerling + begeleiders.
Het is evt. mogelijk de voorstelling op school te laten spelen, dan berekenen we de kostprijs van de
voorstelling, die ligt meestal rond de € 500,- per voorstelling.

Nooitgenoeg!

groep 1 t/m 4

Door: Niels Brandaan Cotterink

Een wollig eitje, waardig gedragen door een blad aan de tak van een appelboom, ligt hoog en
droog te wachten in de zon. Op een dag komt het eitje uit en ziet het rupsje het licht. “Woh
dan!” zegt ze.
Hongerig als een paard zet zij haar stevige kaken in een sappige appel en knaagt zich gulzig
een weg door het vruchtvlees. Dagen achtereen eet zij zich door van alles heen. Maar genoeg
heeft zij nooit.
Na het eten van een suikerspin bezint zij zich en spint van haar gedachten een huisje waarin
zij aan een nieuw leven begint.
“Prachtig spel, ongelooflijk wat hij laat zien met zijn spel en de weinige attributen. Goed
verhaal, voor iedereen herkenbaar.”
“Niels is een kunstenaar pur sang. Niels vertelt met veel passie, ritme en rijm het alom bekende
verhaal van rupsje Nooit genoeg. Poëtische intieme voorstelling, ook voor volwassenen.”
In de Bibliotheek Eemland zijn wij helemaal fan van Niels Brandaan Cotterink!

Spinder

groep 6 t/m 8

Door: Peter Faber
Naar het meesterlijke en met een gouden griffel bekroonde boek van Simon van der Geest.
‘Mijn broer is te ver gegaan. Hij maakt alles kapot. Dit is wat ik ga doen: Ik ga het geheim
vertellen. Aan jou.’

Hidde is gek op insecten. Het zijn zijn vrienden, zijn enige vrienden. In de kelder van zijn huis
heeft hij drie jaar lang geknutseld en gebouwd aan een insectenlaboratorium, maar nu wil
zijn oudere broer de kelder inpikken. Dit is het begin van een oorlog tussen de twee broers,
een oorlog waarin Hidde geen enkele kans maakt, maar hij heeft één wapen. Het geheim dat
de broers al een paar jaar bewaren. Een verschrikkelijk geheim.
Een spannende en ontroerende voorstelling.

Eric of ’t klein insectenboek

groep 5 t/m 8

Door: Eric Borrias

Op een avond belandt Erik Pinksterblom in het schilderij dat boven zijn bed hangt. Een schilderij vol
insecten. In het schilderij is Erik niet groter dan de insecten om zich heen. Hij beleeft tal van
avonturen, maar komt ook tot de ontdekking dat mensen en insecten niet zoveel van elkaar
verschillen. Het verhaal geeft een mooi kijkje in de burgermansmoraal van de eerste helft van de
vorige eeuw. Dat klinkt lang geleden, maar zoveel is er niet veranderd. Ook vandaag de dag zullen
veel kinderen zich herkennen in Erik Pinksterblom en in het gedrag van de insecten in de “grote
mensenwereld” waarin ze leven.

Al bijna 30 jaar een rete-goeie verteller. Eric Borrias is niet voor niets een van de meest gevraagde
vertellers van ons land. Met zijn brede repertoire en groot talent weet hij al jaren jong en oud aan
zich te binden. Zijn boekbewerkingen en unieke speelstijl worden geroemd.

De krekel en de Mier

groep 3 t/m 8

Door: Peter Faber
Naar de beroemde fabel van Jean de la Fontaine
Avond na avond zingt heer Krekel het hoogste lied op de heuvel in het bos. Iedereen vindt
het prachtig en avond na avond komen ze luisteren. Alleen vrouw Mier komt nooit bij heer
Krekel. Zij heeft het druk, veel te druk. Schoonmaken, wassen, voedsel verzamelen, iets waar
heer Krekel geen moment mee bezig is.
Zo gaat de zomer voorbij en maakt plaats voor herfst en winter. Heer Krekel heeft honger en
hij heeft het koud. Wanneer hij bij het huis van vrouw Mier een heerlijke geur opsnuift
vraagt hij haar hulp, maar tevergeefs. Heer Krekel heeft er toch zelf voor gekozen om de hele
zomer muziek te maken! Dan moet hij nu de gevolgen maar dragen!
Heer Krekel worstelt zich door de barre winter en bij de eerste lentestralen trekt hij de wijde
wereld in. Hij wordt een gevierd popster, maar als hij hoort dat zijn vrienden van de
heuvel….
De Krekel en de Mier; een beeldende voorstelling over de waarde van vriendschap en het
maken van persoonlijke keuzes.
“De voorstellingen waren geweldig, de kinderen plus begeleiders hebben genoten. En dat
twee keer. Peter is heel interactief, dat kan niet kapot.”
“Erg leuk, het stond als een huis. Ben fan van Peter!”
Renee van Oosterom – Bibliotheek Rotterdam
Energieke verteller, die elk kind gezien en gehoord heeft en de interactie gebruikte wanneer
dat paste in zijn verhaal.

Mr. Anansi laat de wereld lachten

alle leeftijden

Door: Wijnand Stomp

Wijnand Stomp, alias Mister Anansi, is humoristisch, ondeugend en een tikkeltje wijs. En hij
is Story Comedian, Pearl of the Dutch Caribbean ‘Art & Literature’ en verteller van het jaar
2013. Kortom één van de beste theatrale vertellers van Nederland.
Razendsnel wisselend van personages en in een stroomversnelling van verhalen met nieuwe
en oude Anansi-liedjes vertelt Wijnand waarom hij doet wat hij doet en waarom hij dat doet.
Een tipje van de sluier… het is allemaal de schuld van zijn oma die hem ooit de bijnaam
‘Anansi-mannetje’ gaf.
Weten hoe dit precies zit? Ontdek het zelf. Luister, geniet en lach je suf tijdens de Mister
Anansi leert de wereld lachen.

De wereld in met Thijs & Peer
Muziekvoorstelling van Thijs & Peer

groep 1 t/m 4

Thijs en Peer zijn dikke vrienden!
Peer maakt grappen en zingt mooie liedjes, Thijs maakt muziek.
De muziek vind je terug in de Liedjesalmanak, Liedjes zonder grenzen en de Liedjesatlas die Thijs
Borsten maakte samen met kinderboekenschrijver Koos Meinderts.
Dit jaar trekken Thijs en Peer natuurlijk de natuur in!
De voorstellingen van Thijs & Peer zijn ieder jaar een hit in de Kinderboekenweek: Vol humor,
verhalen en muziek, reuze multiculti en interactief; het eindigt er meestal mee dat er meer kinderen
meespelen en dansen, dan er nog in het publiek zitten.

Inschrijven:

Dit jaar loopt de inschrijving ouderwets via een inschrijfformulier (zie bijlage).
Graag sturen naar: afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl
Wij geven voorrang aan de scholen die zich voor de zomervakantie inschrijven, en voor alle
programmaonderdelen geldt: op is op en wie het eerst komt, het eerst maalt!

Tijdspad:
Als je voor de zomervakantie hebt ingeschreven krijg je uiterlijk 1 september
bericht over de inroostering.
Bij annulering na 15 september worden onkosten in rekening gebracht.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de inhoud van programma kunt contact opnemen met
Afdeling Educatie, de Bibliotheek Eemland:
afdelingeducatie@bibliotheekeemland.nl

