Inspiratiebijeenkomst
Een huis voor Harry

© ....

Ze komen er aan, de 10 mooiste dagen van het jaar: de Nationale
Voorleesdagen! Van 23 januari t/m 2 februari is het weer tijd om de focus te
leggen op voorlezen. Op maandag 21 januari ben je van harte welkom bij de
Inspiratiebijeenkomst rondom hét Prentenboek van 2019: Een huis voor Harry.
Laat je inspireren door kinderboekenauteur Tjibbe Veldkamp en tijdens de
verdiepende workshops.

Maandag 21 januari 2019
18.00 - 21.30 uur (met soep & broodje)
Bibliotheek Ridderkerk centrum

Voor wie
Pedagogisch medewerkers en leraren van
groep 1 en 2, werkzaam in Ridderkerk.

Tjibbe Veldkamp te gast
Kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp
vertelt en leest voor uit eigen werk. En hij
richt zich op interactief voorlezen: welke
vragen stel je tijdens het voorlezen? En
wat kun je beter niet zeggen? Zijn tips en
trics kun je direct inzetten in de praktijk.

De workshops
Workshop 1: de Prentenboek
TopTien & interactievaardigheden

Activiteiten in de bieb
Rondom de Nationale Voorleesdagen
organiseert Bibliotheek Ridderkerk de
leukste activiteiten. Op 23 januari starten
we met het Nationale Voorleesontbijt waar
wethouder Cora van Vliet een mooi verhaal
voorleest. Houd de website in de gaten!

Workshop 2: Dansen met Ilse door
Een huis voor Harry
Een workshop door Lezen Oké!, als
voorbereiding op de voorstelling
Harry’s huis die tijdens de Nationale
Voorleesdagen op diverse locaties wordt
gespeeld. Samen met Ilse Westdijk
van KidsAbilities dans je letterlijk door
het Prentenboek van het Jaar. Na deze
interactieve sessie krijg je lessuggesties
mee die je direct kunt toepassen in jouw
groep.

In deze workshop van de Bibliotheek
AanZet kom je alles te weten over de
boeken uit de Prentenboek TopTien van
2019. Ga mee op Onverwachte reis met
Dino’s, een Gulzige Geit en de superheld
Plasman. Ga op zoek naar Olifant, Beer en
een vriendje voor Panda, via de Kale Boom,
direct door naar het Huis van Harry.
Terwijl je wordt meegenomen in deze
grappige, hartverwarmende en geniale
verhalen, ontdek je hoe jij het voorlezen
in jouw groep net dat beetje extra geeft
door het optimaal toepassen van de
interactievaardigheden. Zo’n onvergetelijk
en leerzaam voorleesmoment gun je toch
ieder kind?
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Aanmelden of meer informatie?

Aanmelden kan per e-mail via educatie@debibliotheekaanzet.nl
Meer informatie op www.debibliotheekaanzet.nl

