Programma Kinderboekenweek 2018

Rian Visser

Een schrijver in de klas uitnodigen werkt!
Ik heb afgelopen twintig jaar honderden workshops gegeven.
Elke keer is het een verrassing om te ontdekken hoeveel fantasie
de kinderen hebben!
Na het bezoek zullen ze geprikkeld zijn om meer te lezen en zin
hebben om zelf te gaan schrijven.

Hier zie je mijn programma voor de
Kinderboekenweek 2018
Je kunt mij boeken via
Schrijverscentrale.nl
tel 31 (0)20 623 49 23

Kleuters

Grote Beer en Kleine Bever,
vrienden voor altijd!
Op mijn website www.rianvisser.nl kun je
een gratis digibordles downloaden met leuke
lestips, zodat je mijn bezoek helemaal kunt
voorbereiden.
Alle kinderen zullen dol zijn op Beer en Bever,
want de verhalen over hun vriendschap zijn
zeer herkenbaar!
Er is ook een toneelstuk om voor de opening
van de Kinderboekenweek en een werkboekje
voor tijdens de Kinderboekenweek.
Andere prentenboeken

Groep 3, 4 en 5

Game-lezen en Blitz
Ik vind het heerlijk om te schrijven voor kinderen die leren lezen. Geen saaie
boeken, maar verhalen die spannend zijn en vol fantasie zitten.
Game-lezen is een nieuwe serie. Omdat de hoofdpersonen spelers in een spel
zijn, beleven ze spannende avonturen met draken en monsters.
Blitz is al vijf jaar een succes. Het eerste deel is kerntitel in deze
Kinderboekenweek en deel vijf zal binnenkort verschijnen.
Als voorbereiding kun je de les Ruimtekunst of Hoe wordt een boek gemaakt?
bekijken. Of download het haakpatroon.

Kerntitel!

Groep 6, 7 en 8

Robotoorlog en groepsschrijfopdracht
Elke leerling bedenkt een stukje van
een landkaart en een personage.
Daarna ontstaat er een verhaal waarin
iedereen een rol heeft. Je kunt deze
groepsopdracht downloaden via
www.rianvisser.nl/kinderboekenweek.
Je kunt de les als voorbereiding doen,
maar ook na afloop.
Tijdens het schoolbezoek vertel ik over
de serie Robotoorlog, waarin vriendschap
een grote rol speelt. Op www.robotoorlog.nl/scholen vind je verschillende gratis
lessen, o.a. Ruzie in de klas.
Veel jongens én meisjes zitten op een vechtsport. Dit kun je goed gebruiken om
aandacht te geven aan respect en goed omgaan met elkaar.

Wat sfeerimpressies

Misschien tot ziens?
Een van mijn
favoriete
onderdelen:
filmpje maken
op het digibord
met leerlingen
en figuren uit
mijn boeken.

