Inspiratiebijeenkomst
Nationale
voorleesdagen
Volle focus op voorlezen

Ze komen er weer aan, de 10 mooiste dagen van het jaar: de Nationale
Voorleesdagen! Van 22 januari t/m 1 februari is het tijd om de focus
te leggen op voorlezen. Om je hierbij op weg te helpen, ben je van
harte welkom bij de Inspiratiebijeenkomst op woensdag 15 januari
in Bibliotheek Ridderkerk centrum. Samen met collega’s duik je in de
Prentenboek TopTien van 2020. Met een lezing van Mies van Hout,
illustrator van vele kinderenboeken. En workshops van Lezen Oké! en
de Bibliotheek AanZet.
Mies van Hout

Iedereen is welkom

Mies van Hout is illustrator en grafisch
vormgever. Schatje en Scheetje, Vrolijk,
Vriendjes en Daar buiten loopt een schaap
zijn slechts een paar voorbeelden uit haar
oevre. Tijdens de inspiratiebijeenkomst
vertelt ze hoe ze haar boeken maakt en hoe
de verhalen tot stand komen. Tussendoor
krijg je allerlei tips over wat je ermee kunt
doen in jouw groep of klas.

De inspiratiebijeenkomst staat garant voor
een avond vol voorbeelden en praktische
toepassingen. Alle professionals werkzaam
in de kinderopvang en groep 1 en 2 van het
basisonderwijs zijn welkom. En natuurlijk
gaan alle deelnemers naar huis met een
boekenpakket van Lezen Oké!.
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Tot dan!

Workshop 1: Dansen door Moppereend
Een workshop door Lezen Oké!. 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.

Workshop 2: Vertellen met poppen
De Prentenboek TopTien van 2020 staat
weer boordevol boeken met de leukste
hoofdrolspelers. In deze praktische
workshop van de Bibliotheek AanZet kom
je alles te weten over de boeken. En hoe
je de verhalen nóg aantrekkelijker kunt
maken met behulp van een poppenspel.

Programma
18.00 uur
18.30 uur
18.45 uur
19.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.30 uur

inloop
signeren Mies van Hout
opening
lezing Mies van Hout
pauze & signeren
workshop 1/2
workshop 1/2
afsluiting

Meer informatie of aanmelden?

De toegang is gratis. Wel even aanmelden via
debibliotheekaanzet.nl/activiteiten/inspiratiebijeenkomst

debibliotheekaanzet.nl

