
INSPIRATIEMIDDAG
KINDERBOEKENWEEK

WOENSDAG 11 SEPTEMBER
 VAN 13.45 - 16.45 UUR

GENERAAL EISENHOWERPLEIN 101
2288 AG RIJSWIJK



REISPROGRAMMA

13.30 uur  Inloop met de grote verkeerschaos

13.45 uur  Opening

13.50 uur  Reis mee met de snelle boekenparade

14.00 uur  Workshopronde 1 

 0  Reis je eigen sprookje | Eline & Barbara | Leslokaal    

Ga op reis samen met de leukste reisgenoot: je fantasie. Teken avontuurlijke  

verhaalkaarten. Verzamel en programmeer de mooiste sprookjesreizen!  

Er was eens een BlueBot robot...

 0  Stempelworkshop | Gertie Jaquet | Atelier 

Gertie is illustrator van het boek ‘Mo en Tijger gaan op reis’. Tijdens de workshop  

leer je het hele stempelproces van ontwerp tot stempel. En neem je jouw zelf- 

gemaakte stempel(s) mee naar huis, die kan je nog jaren gebruiken! Probeer je  

stempel vooral bij de grote verkeerschaos, die je bij de inloop schilderde. 

15.00 uur  Pauze

15.15 uur  Reis mee met de snelle boekenparade - deel II

15.30 uur  Workshopronde 2    

 0  Drama in de klas | Marte Jongbloed | Theater  

Hoe speel je toneel met je leerlingen zonder dat je uren kwijt bent aan voorbereiding?  

En hoe organiseer je zo’n dramales zonder chaos? Tijdens deze workshop is er veel  

aandacht voor het dramatiseren van bekende kinderboeken. Een ideale voorbereiding  

op de Kinderboekenweek!

 0  Op reis met Kosmo’s ruimtereis | Eva van Aalst | Atelier 

Eva is maker van het kijk-/zoekboek ‘Kosmo’s ruimtereis’. Kosmo woont op de planeet 

Botsknots. Daar heeft ze het niet meer naar de zin en ze gaat op reis naar andere  

planeten. Eva neemt je mee tijdens deze ruimtereis en samen voer je zoekopdrachten  

uit het boek uit. Tijdens deze ruimtereis ga je zelf ook creatief aan de slag. 

16.30 uur  Reis mee met de snelle boekenparade - deel III

16.45 uur Afronding

KOM OOK
Tickets à €49,- via: www.bibliotheekaandevliet.nl

PLUS
GOODYBAG 

MET O.A.
BOEKENBERG 

LESBRIEF & 
 PRENTENBOEK

https://www.bibliotheekaandevliet.nl/leven-lang-leren/educatie/basisonderwijs/inspiratiemiddag-kinderboekenweek.html

