
Kosten: €5,50,- p.p. voor twee workshops

www.eventbrite.nl/e/216283789637

11 januari 2022
Digitale inloop vanaf 18:45. Programma is van 
19:00- 21:00 uur

Dit evenement zal online plaatsvinden. Enkele 
dagen voor het evenement ontvang je van ons 
de toegangslink!

met Mark Haayema

Mark Haayema is niet alleen de schrijver van Muk, een titel uit de Prentenboek Top 10, maar 
ook acteur. Je kent hem van tv-series en musicals, waarin hij veel als poppenspeler werkte. Hij leert 
je bij deze workshop hoe je het leesplezier van de kinderen kan vergroten met behulp van poppen. 
Hoe bespeel je zo’n pop? En wanneer zet je hem in? Je leert het bij deze workshop.

Poppenspel

met Silvester en BplusC

Liggen bij jullie al jaren dezelfde boeken op de plank? Wil je de kinderen (en jezelf) verrassen met iets 
nieuws, maar weet je niet waar je moet beginnen? Tijdens deze workshop word je warm gemaakt voor 
40 nieuwe boeken, voor baby’s tot en met kleuters. Boeken over thuis of juist iets met veel fantasie. 
Boeken met liedjes of juist een boek voor in de box. Alles komt voorbij! Na afloop kun je de boeken 
die in de kast van jouw groep ontbreken meteen aanschaffen. 

Titels, titels, titels!

met Liselotte Dessauvagie

Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp is het prentenboek van het jaar. Voor de jongere 
luisteraars is Vos gaat een stukje rijden ook favoriet. Liselotte Dessauvagie is leesexpert en trainer 
interactief voorlezen. Ze geeft je concrete tips over hoe je de twee boeken interactief kunt voorlezen. 
Na de workshop weet je hoe je kinderen zo voorleest dat ze mee aanwijzen, praten, denken en doen.

Aan de slag met... Maar eerst ving ik een monster 
en Vos gaat een stukje rijden

Ben je pedagogisch medewerk(st)er of kleuterleid(st)er? 
En wil je handvatten om op een leuke manier met 
boeken aan de slag te gaan? Kom dan naar de 
online inspiratieavond! 

Je vindt hier veel informatie over voorlezen. Ook krijg je 
concrete tips en werkvormen gepresenteerd waardoor 
je geïnspireerd raakt om met de Prentenboek Top 10 
van de Nationale Voorleesdagen aan de slag te gaan!

Uitnodiging

Kies bij je inschrijving voor twee van de volgende workshops: 

Praktische informatie

www.eventbrite.nl/e/216283789637

Inspiratieavond van de Nationale VoorleesdagenDe Nationale
Voorleesdagen

2022

26 januari t/m 5 februari 

Klik de onderstaande link 
om je kaartje te kopen!

http://www.eventbrite.nl/e/216283789637
http://www.eventbrite.nl/e/216283789637 

