Activiteiten Kinderboekenweek
De meeste workshops en activiteiten in dit boekje zijn geïnspireerd op het thema of een kinderboek.

Hoera!

10 jaar Kinderboekenweek! Dit jaar wordt al voor de 10de keer dit programma
samengesteld!

Workshops en activiteiten
Mede mogelijk gemaakt door het SLEM / Nederlands Leder en Schoenenmuseum, Theater
de Leest, Kunstencentrum Waalwijk, De Bibliotheek Midden-Brabant en Thomas van Vliet
Expressie.
Ook dit jaar hebben wij weer een unieke mix van verschillende kunstdisciplines. Er is een
geweldig aanbod: literatuur, theater, muziek, beeldende kunst en dans! Tijdens de
Kinderboekenweek 2017 spelen ook weer verschillende kinderboeken de hoofdrol. Boeken
die inspireerden tot allerlei bijzondere culturele activiteiten.
De activiteiten in dit boekje zijn overzichtelijk per groep neergezet, van groep 1 tot 8.

Aanmelden
Achteraan in dit boekje is de informatie te vinden omtrent het aanmelden voor de
activiteiten.
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Groep 1 + 2

De gevaarlijke Grompel
“In een griezelig huis op een heuvel,” zegt Muis, “woont een Grompel.”.
Ik zie in mijn boek staan dat niemand er ooit een gezien heeft. Nog nooit.
Zelfs niet ’s nachts. Zullen wij eens op zoek gaan?
Hoe ziet de grote gevaarlijke Grompel er eigenlijk uit!?
Met zwarte klei maak je een gevaarlijke Gompel, je kunt zelf bedenken hoe hij er eigenlijk uit ziet.
We gaan hem nog kleur geven; groen - blauw - oranje - wit. En daarna nog gevaarlijker maken, met
scherpe tanden en of stekels.
De werkstukken moeten daarna nog drogen en worden gebakken, dat kan een paar weken duren. Als
het klaar is krijg je een telefoontje. De school haalt de werkstukken zelf op bij het Kunstencentrum.

Duur
Kosten
Locatie
Data
Groepen
Discipline
Inschrijven

:
:
:
:
:
:
:

1 uur
€ 80,Kunstencentrum
in overleg
1 en 2
Beeldend / klei
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 1 + 2

Durf jij je Dapperheidsdiploma te halen in
de Bibliotheek?

‘Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Wanneer anderen kippenvel kregen van
enge verhalen, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem vroegen wat hij wilde
leren om later zijn geld mee te verdienen, zei hij: ‘Ik wil wel leren griezelen.’
uit: de jongen die op reis ging om griezelen te leren van de gebr. Grimm

Deze workshop, gebaseerd op het sprookje ‘De jongen die op reis ging om het griezelen te leren’
laat kinderen kennis maken met hun eigen gevoeligheid. Net als de jongen in het sprookje ervaren
ze wat ze wel én niet griezelig vinden.
De kleuters werken aan een Dapperheidsdiploma aan de hand van het hagelnieuwe boek ‘Dit is een
boek vol monsters’ van Guido van Genechten. Met voorleestips voor thuis!

Duur :
Kosten :
Locatie :
Data :
Groepen :
Discipline:
Inschrijven :

60 minuten
€ 121,00 (incl. btw)
in de bibliotheekvestiging van je keuze
tijdens de Kinderboekenweek 2017
groep 1-2
Literatuur
ankjoosen@bibliotheekmb.nl * 06 37431979
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Groep 1 + 2 + 3

Heksenbos
Roeren roeren in de kom,
Heksen dragen neuzen krom
Draai de lepels twee keer om
Dikke trollen slaan de trom.
Heksen roeren in de ketel, spoken zweven door de lucht
en de trollen stampen door de struiken. Psst!...Wij gaan
stiekem een kijkje nemen in het enge, griezelige
heksenbos. Als wij maar niet ontdekt worden. Deze
fantasierijke dansworkshop sluit aan bij de natuurlijke
nieuwsgierigheid, creativiteit en bewegingsdrang van
kinderen.
Boeken die aansluiten bij deze workshop:
Claire Freedman, De grote gevaarlijke grompel;
Jeroen Chippers, Joke wil spoken.
Duur
:
Kosten
:
Locatie
:
Data
:
Groepen :
Discipline :
Inschrijven :

45 minuten
€ 75,Kunstencentrum of school
in overleg
1, 2, 3
Dans
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 1 + 2 + 3

Aaa-woe! Wie maakt dat geluid?
Aaa woe, hoe maak je dat geluid?
Hoe doe je dat eigenlijk, enge geluiden maken, wat doet je
mond, je stem?
Kunnen we een Enge-Geluiden-Compositie maken?
Of maken we een stapellied met onze geluiden?
En…kunnen we ook lieve/vrolijke/boze…geluiden maken?
Natuurlijk zijn er ook weer heel veel instrumentjes om te
werken met klank, ritmen en melodie.
Een leuke expressieve workshop vol fantasie!

Pas op! Sla dit boek heel voorzichtig open, want er zit iets in wat een heel eng geluid maakt!
Kunstencentrum
Duur
: 60 minuten
Kosten
: € 80,- per groep
Locatie
: Kunstencentrum
Data
: in overleg
Groepen : 1, 2 en 3
Discipline : Muziek
Inschrijven : s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 1 + 2 + 3

Dromen
Een meneer valt in slaap en heeft allerlei gekke dromen! Hij komt in vreemde landen en ontmoet
gekke personages. Hij maakt in zijn dromen hele gave avonturen mee!
We doen een theatrale opwarming en dan gaan we lekker aan de slag!
Door middel van een geleide fantasie gaan wij dit avontuur ook mee maken…
Misschien komt deze meneer ook nog wel spannende monsters tegen! Of zijn ze eigenlijk heel erg
lief en grappig.
Met attributen en kostuums gaan we eens kijken wat wij tegen komen in onze dromen! Uiteindelijk
maken we een korte show met alle monsters en helden uit onze dromen.
Boek dat bij deze workshop hoort:
ZZZ 2013 – Loes Riphagen

Duur
:
Kosten
:
Locatie
:
Data
:
Groepen :
Discipline :
Inschrijven :

1 uur
€ 80,Kunstencentrum
in overleg
1, 2 en 3
Theater
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 3 + 4

Geheimzinnig griezelige
schoenafdrukken
Over schoenzolen, halve zolen, schoenzolen van vroeger (leer) en schoenzolen van de toekomst (3D
geprint). Hierover krijgen de leerlingen een korte introductie (15 minuten) in het SLEM. Vervolgens
gaan de leerlingen met rollers en inkt afdrukken maken van schoenzolen op een groot vel papier, en
je mag er ook nog bij tekenen. Verschillende zolen hebben verschillende afdrukken en je kunt
er allerlei patronen mee maken. Maar je kunt er ook een griezelverhaal mee vertellen: Niet zomaar
afdrukken, maar griezelige afdrukken, geheimzinnige afdrukken. Afdrukken die uit een meertje
komen of afdrukken die het donkere bos in gaan. Waar gaan deze schoenafdrukken naar toe? En van
wie zullen ze zijn? Tijdens het vervolg bij de dansworkshop gaan de kinderen verder op een
spannende ontdekkingstocht.

Schoenen-dansen: “ Ik loop op straat in de duisternis. Is hier een spook of heb ik het mis? ”
Niet omkijken, horen jullie ook voetstappen op straat? Klik, klak, skriiiiiek, klik, klak, skriiiiiek… Wat
moeten dat voor schoenen zijn, die zulke gekke geluiden maken? En wie loopt er in die
schoenen? Grote schoenen, zware schoenen, brede schoenen, gekke schoenen, enge schoenen? En
hoe dans je eigenlijke als je hele enge schoenen aanhebt? Sluipend, kruipend en stiekem op jouw
tenen…De leerlingen gaan al dansend op een spannende griezeltocht. Aanleiding zijn de schoenzoolafdruk-schilderijen die de kinderen in het SLEM atelier hebben gemaakt. We verbeelden de geluiden
in dansbewegingen. In de danszalen van het Kunstencentrum mag je dansen op schoolgympen en op
blote voeten.
SLEM en Kunstencentrum
Duur
: 60 minuten bij Slem en 60 minuten bij
Kunstencentrum
Kosten
: beide workshops samen € 155,- per groep
Kosten
: per workshop apart € 85,- per groep
Locatie
: In het SLEM (Raadhuisplein) en Kunstencentrum
Data
: in overleg
Groepen : 3 en 4
Discipline : Erfgoed, Beeldend en Dans
Inschrijven : s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 3 + 4

Ik hoor..., ik zie..., ik ruik..., ik voel...
Ben je bang in het bos, Grote Wolf?
Ik voel iets…
Ik hoor iets…
ik zie iets…
ik ruik iets…
Deze workshop literatuur en drama over
angsten en zintuigen is gebaseerd op het
boek 'Ben jij bang in het bos, Grote Wolf'
van Jan De Kinder. De kinderen ontdekken
waar je in het bos allemaal bang voor kunt zijn en welke zintuigen daar bij horen.
Hoe beweeg je, hoe kijk je, wat hoor je, wat ruik je en wat zie je als je bang bent?
Door interactief voor te lezen ontstaan mooie gesprekken met kinderen. In het theatrale deel wordt
ingezoomd op mimiek, bewegingen en geluid. Dit alles in combinatie met de zintuigen. Op deze
manier werken de kinderen o.a. aan begrijpend luisteren en woordenschat. Verhalen en drama doen
daarnaast een beroep op het onderzoekend vermogen en prikkelen de fantasie. Tijdens het
dramadeel van de workshop creëren kinderen samen en presenteren aan elkaar. We sluiten af met
een reflectie.
Duur :
Kosten :
Locatie :
Data :
Groepen :
Discipline :
Inschrijven :

90 minuten
€ 90,00 Buro Co en € 181,50 BMB = €271,50 (incl. BTW)
school, 2 rustige ruimtes
tijdens de Kinderboekenweek 2017
groep 3-4
Literatuur en Drama
ankjoosen@bibliotheekmb.nl * 06 37431979

Opmerking: de groep wordt in tweeën gesplitst, elke groep 45 minuten literatuur en 45 minuten
drama
Buro CO* Maaike van den Brule
in samenwerking met
de Bibliotheek Midden-Brabant* Annemiek Klijn, leesconsulent
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Groep 3 + 4

De dief van Knekelstad
Rammelende skeletten, kale botten, een niet nader geïdentificeerd oranje ding... Door welk gevaar
wordt het rustige Knekelstad in Skeletland bedreigd?
De dief van Knekelstad - hoe ziet hij er uit? Een veelkoppig monster, hellehond of vale gier…
Met gekleurde klei maak je de dief van Knekelstad, je kunt zelf bedenken hoe hij er uit ziet.
We gaan hem nog kleur geven; groen - blauw - zwart. En daarna nog gevaarlijker maken, met scherpe
tanden en of stekels.
De werkstukken moeten daarna nog drogen en worden gebakken, dat kan een paar weken duren. Als
het klaar is krijg je een telefoontje. De school haalt de werkstukken zelf op.

Duur
Kosten
Locatie
Data
Groepen
Discipline
Inschrijven

:
:
:
:
:
:
:

1 uur
€ 80,Kunstencentrum
in overleg
3 en 4
Beeldend / klei
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 3 + 4 + 5

Emoties
Hebben monsters ook emoties? En hoe werken die emoties dan? Zijn ze vaker boos of blij?
We gaan eens kijken of wij ook echte monsters kunnen worden!
Samen met een echte theaterdocent gaan we dit onderzoeken. We doen monsterspelletjes en kijken
naar monsterplaatjes. Dan gaan we zelf een monster maken.!
Hoe lopen monsters? Hoe kijken monsters?
Kunnen ze ook andere monsters ontmoeten?
Met attributen en assecoires laten we de monsters echt tot leven komen en misschien kunnen we
nog een kort toneelstuk spelen!

Boek dat aansluit bij deze workshop:
De kleur van emoties – Anna Llenas

Duur
: 1 uur
Kosten
: € 80,Locatie
: Kunstencentrum
Data
: in overleg
Groepen : 3,4,5
Discipline : Theater
Inschrijven :
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 3 – 8

Gruwelijk eng met de Griezelbieb!

‘Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Wanneer anderen kippenvel kregen van
enge verhalen, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem vroegen wat hij wilde
leren om later zijn geld mee te verdienen, zei hij: ‘Ik wil wel leren griezelen.’
uit: de jongen die op reis ging om griezelen te leren van de gebr. Grimm

Deze workshop, gebaseerd op het sprookje ‘De jongen die op reis ging om het griezelen te leren’
laat kinderen kennis maken met hun eigen gevoeligheid. Net als de jongen in het sprookje ervaren
ze wat ze wel én niet griezelig vinden.

De ingrediënten voor dit spannende biebbezoek zijn:
• een mysterieuze doos waaruit voorwerpen komen die verwijzen naar spannende boeken
• en gruwelijk enge opdrachten die daaraan verbonden zijn.
• per groep staan 5 spannende boeken centraal
(de afbeeldingen hierboven zijn slechts een indicatie)
Wie durven in het duister van de GRRRIEZELBIEB te tasten?
Wie durven te kijken, te luisteren én al dat griezeligs te lezen?
Wie treden er toe tot het GRRRIEZELGILDE?
Welk griezeltype ben jij?
Duur :
Kosten :
Locatie :
Data :
Groepen :
Discipline:

60 minuten
€ 121,00 (incl. btw)
in de bibliotheekvestiging van je keuze
tijdens de Kinderboekenweek 2017
groep 3 t/m 8
Literatuur

Inschrijven : ankjoosen@bibliotheekmb.nl * 06 37431979
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Groep 4 + 5

DE BOZE HEKS
verteld door DE ZANDTEKENAAR

De beroemdste toverende mopperkont van Nederland wordt leven in geblazen met liedjes en
zandtekeningen. Deze magische productie is een prachtige kennismaking met de knorrige heks die
met haar getover het leven van de dieren in het bos in de war stuurt. Eén van de bekendste moeders
van Nederland, Tooske Ragas, reeg de verhalen van Hanna Kraan aan elkaar tot een betoverend
nieuw verhaal. Met Elze van den Akker als zandtekenaar.
Daarna vertelt de zandtekenaar ook nog het bekende sprookje van Assepoester. Aansluitend mogen
de kinderen een kijkje nemen bij de zandtafels en het zelf uitproberen.

duur
kosten
locatie
datum
groepen
discipline
informatie
inschrijven

: ong. 60 minuten in totaal
: € 5,- per kind
: Theater De Leest
: dinsdag 10 oktober 13.30 uur
: 4 en 5
: muzikale theatervoorstelling
: ellyvaneijk@ziggo.nl
: s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 4 + 5

Jeroen Bosch schaduwspel
Jeroen gaat buiten spelen. Maar op deze dag is alles anders dan anders. Jeroen valt in een ravijn en
belandt in een paradijselijke wereld vol vreemde wezens. Die pakken niet alleen zijn bal, maar ook
zijn pet en rugzak af. Jeroen gaat er achteraan. Hij is slim, helpt waar hij kan en maakt nieuwe
vrienden. Maar niet iedereen is wat hij lijkt...
We gaan de wondere wereld van Jeroen Bosch verkennen en laten ons inspireren door zijn rare,
soms griezelige bedachte wezens. Met allerlei verschillende materialen (touw, folie, karton,
ijzerdraad, sateprikkers, etc....) gaan we monsters maken, die zo uit een schilderij van Jeroen Bosch
zouden kunnen zijn ontsnapt. De leerlingen werken
ieder voor zich aan een werkstuk.
Uiteindelijk gaan we met een doek en een lamp de
figuren tot leven brengen, waar de leerkracht foto's van
maakt. De gemaakte monstertjes en rare wezens
kunnen na afloop meegenomen worden.

Duur
: 1,5 uur
Kosten
: € 90,Locatie
: Kunstencentrum
Data
: in overleg
Groepen
: 4 en 5
Discipline
: Beeldend / mixed media
Inschrijven: s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 4 + 5 + 6

Rare Geluiden
Wij gaan mee op avontuur met Bonnie en Boderik, uit het boek
‘Rare geluiden van Marieken Jongmans, en ontdekken hoe
spoken geluid maken.
We gaan naar het griezelhuis en maken een echt hoorspel dat
zo in het griezelhuis zou passen. Daarbij gebruiken we
muziekinstrumenten, onze stem, maar we gebruiken ook
elektronische muziek en alles wat we maar om ons heen vinden
wat geluid maakt.
Om alle geluiden op de juiste plaats te krijgen maken we een
‘grafische partituur’.
Duur
:
Kosten
:
Locatie
:
Data
:
Groepen :
Discipline :
Inschrijven :

1 uur
€ 80,Kunstencentrum
in overleg
4, 5 en 6
muziek
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 5 + 6

Ben niet bang voor wilde dieren
Op een warme zomerse dag, gaat groep 5 en 6 op schoolreis naar de spannende onvoorspelbare
jungle. Helaas gaat dit niet helemaal volgens plan. De kinderen raken elkaar kwijt en dwalen zonder
toezicht in de grote jungle. Ze beleven spannende avonturen maar zou hun survival instinct de weg
terug kunnen vinden tussen alle wilde dieren? Met man en macht banen ze zich een weg terug en
komen tot de conclusie dat niet de wilde dieren het grootste obstakel zijn maar de mens.

In deze groepschoreografie dansen de leerlingen dit verhaal. Ook leren zij trucjes in duo, trio en
groep. Hierbij komt vertrouwen en samenwerken aan bod. De leerlingen leren hun eigen kracht
kennen en dit te gebruiken tijdens de choreografie. Hierdoor wordt de choreografie extra spannend
en stoer. De dansstijlen zullen zowel hiphop als breakdance invloeden hebben, en zijn voor elk kind
toegankelijk.
Duur
:
Kosten
:
Locatie
:
Data
:
Groepen :
Discipline :
Inschrijven :

1 uur
€ 80,Kunstencentrum
in overleg
5 en 6
Urban Dance
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 5 + 6

Weerwolfjes met kippenvel
Dolfje Weerwolfje zou graag coole nieuwe sneakers hebben voor aan zijn weerwolfpoten. De
kinderen gaan deze ontwerpen. Vooral leuk als deze sneakers ook een eigen Dolfje
Weerwolfje logo krijgen.
Bij SLEM krijgen de leerlingen een inleiding op de workshop en na het splitsen van de klas:
rondleiding bij SLEM (werkplaats, 3D printlab) en uitleg over de ontwerpopdracht. Hierna
een rapworkshop met Thomas eveneens bij SLEM. Na ongeveer 45 minuten wisselen de
deelgroepen.
Terug op school ontwerpen de leerlingen de sneakers (2D of 3D naar keuze), de ontwerpen
worden bij SLEM ingeleverd en tentoongesteld.

Tijdsduur:
Inleiding bij SLEM 10 minuten
Deel SLEM 45 minuten
Pauze / wisselen 10 minuten
Rapworkshop 45 minuten
Totaal bij SLEM 2 uur
Ontwerpen sneakers 1,5 - 2 uur naderhand op school
Per dag kan er maximaal 1 klas deelnemen vanwege
tijdsduur en doorstroming
Duur
Kosten
Locatie
Data
Groepen
Discipline
Informatie
Inschrijven

:
:
:
:
:
:

2 uur
€ 150,Slem
in overleg
5 en 6
creatieve industrie, design en muziek

: Karin@slem.nl

: s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 5 + 6 + 7 + 8

Griezel-rap
De hele klas leert rappen. We beginnen met een spetterend optreden in de klas door de docent zelf,
uitleg over het ontstaan van hip-hop en natuurlijk lekker mee bouncen op swingende muziek.

Helemaal van deze tijd dus. De workshops worden met veel humor gebracht en de boodschap is luid
en duidelijk: iedereen kan rappen. Het onderwerp is natuurlijk 'GRIEZELEN'. Thomas gaat rappen met
zijn 'tweelingbroer' op het digibord (als er scholen geen beschikking hebben over een digibord
kunnen we gezamenlijk naar een passende oplossing zoeken). Binnen het thema word er een leuke
show opgevoerd in de klas! De kinderen moeten namelijk helpen! De tweelingbroer van Thomas is
per ongeluk beland in een griezelig huis met vampiers, weerwolven, heksen en zombies. Hoe moet
hij zich tegen deze monsters verdedigen! Lukt het de kinderen om om tijd een rap te schrijven om de
tweelingbroer van Thomas uit de penarie te helpen! Een griezelig leuke interactieve workshop!
Benodigdheden: DIGI bord, een lege tafel voorin de klas, 2 stopcontacten en natuurlijk een
enthousiaste klas!

Duur
Kosten
Locatie
Data
Groepen
Discipline
Inschrijven

:
:
:
:
:
:
:

1 uur
€ 100,op school
in overleg
5, 6, 7 en 8
muziek
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 6 + 7

Bewegende schaduwdieren

- schaduwspel

Veel mensen zijn bang voor 'wilde' dieren: spinnen, haaien, slangen en andere griezels. Soms is dat
terecht, maar meestal niet. De meeste wilde dieren zijn ongevaarlijk. Zo prikken kwallen meestal niet,
eet de grootste haai alleen maar kleine garnaaltjes en zal een wesp je met rust laten als je niet mept.
Deze griezels uit het dierenrijk, maar ook die uit je eigen omgeving zijn best interessants als je ze
beter bekijkt. Zijn het dan eigenlijk nog wel griezels?
Tijdens de workshop gaan we een bonte verzameling van dierengriezels maken. De kinderen gaan
met karton (zelfverzonnen) griezels/ dieren maken, die ook echt kunnen bewegen. Lange kriebelende
poten, slungelige wiebelende nekken, rondzwierende vleugels of stekelige vinnen... het kan niet
griezelig genoeg!
De kinderen maken ieder een eigen figuur, maar er kan ook voor gekozen worden om in groepjes
samen te werken aan 1 groter dier per groepje.
Uiteindelijk gaan we met een doek en een lamp de
figuren tot leven brengen, waar de leerkracht foto's van
maakt. De werkstukken kunnen na afloop
meegenomen worden.
Duur
: 2 uur
Kosten
: € 105,Locatie
: Kunstencentrum
Data
: in overleg
Groepen
: 6 en 7
Discipline
: Beeldend / diverse materialen
Inschrijven: s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 6 + 7 + 8

Het Monster van het Mistmoeras
Nu de Wenssteen is vernietigd en de vloek van Horkus is verbroken is alles weer rustig en vreedzaam
in het Dassenbos. Die rust wordt echter ruw verstoord als blijkt dat in het Everwoud achter de
Eeuwige Sneeuwbergen waar koning Skrofus heerst al een tijdje alle mannen verdwijnen. En sinds
kort ook alle kinderen. Tante Mara vreest terecht het ergste. Zeker nu het onverzadigbare Monster
van het Mistmoeras op een nacht vlakbij hun hol is gezien…
Het Monster van het Mistmoeras, hoe ziet hij er eigenlijk uit?
De kinderen bedenken en maken een griezelmonster van hout. De monsters worden opgebouwd uit
kleine stukjes resthout. De opdracht is vooral gebruik maken van de stukken die je zo vindt, wat kan
je daar van maken? En nadenken over de constructie; hoe maak je alles aan elkaar? Wat is slim?
Met spijkers en ander restmateriaal worden de details aangebracht.
Als er tijd over is wordt het werkstuk grof beschilderd met witte verf - echt mistig!
De school moet de werkstukken daarna zelf ophalen, dat kan de volgende dag al.

Duur
Kosten
Locatie
Data
Groepen
Discipline
Inschrijven

:
:
:
:
:
:
:

2 uur
€ 105,Kunstencentrum
in overleg
6, 7 en 8
Beeldend / hout
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 7 + 8

De griezelbus
Het is de avond van Halloween. Groep 7 en 8 hebben verkleden zich in de stoerste en engste outfits
want ze gaan met z’n allen halloween vieren in een andere stad. Ze stappen de bus in maar de
griezeltocht lijkt al te beginnen in de bus…..dit wordt een spannende rit!!
De leerlingen komen achter een groot geheim van de griezeltocht. Komen zij nog wel thuis?
In deze groepschoreografie dansen de leerlingen dit verhaal. Ook leren zij trucjes in duo, trio en
groep. Hierbij komt vertrouwen en samenwerken aan bod. De leerlingen leren hun eigen kracht
kennen en dit te gebruiken tijdens de choreografie.
Hierdoor wordt de choreografie extra spannend/stoer. De
dansstijlen zullen zowel hiphop als breakdance invloeden
hebben, en zijn voor elk kind toegankelijk.

Duur
Kosten
Locatie
Data
Groepen
Discipline
Inschrijven

: 1 uur
: € 80,: Kunstencentrum of school
: in overleg
: 7 en 8
: Urban Dance
: s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Groep 7 + 8

Griezelen met Lucebert ; linoleum druk/ gutsen
Pol logeert bij opa. Maar sinds oma is gestorven is opa niet meer zo spraakzaam. Daarom gaat Pol op
straat kijken of daar wat te beleven is. Voor hij het weet is hij in het Rariteitenkabinet beland. De
Vrouw met Vijf Borsten, de Menseneter en de Zeemeermin zijn blij hem te zien. Maar Pol is alleen
maar op zoek naar zijn broertje Pim, die lang geleden zomaar is verdwenen. Zou Pim hier opgesloten
zitten, of heeft de Menseneter hem te pakken gekregen?
Wat maakt een griezel nu een griezel? Tijdens de workshop bekijken we werken van Lucebert, welke
inspiratie zullen zijn voor de leerlingen. We werken met verschillende gutsen, waarbij we de
zelfverzonnen gruwelijke griezels uit linoleum gaan steken. Deze uitsnede vormt een hoogdruk,
waarvan we met drukinkten en handdrukmethoden verschillende afdrukken zullen maken op papier.
Verrassend, omdat je resultaat in spiegelbeeld te voorschijn komt! Er is één grafiekpers aanwezig, als
er tijd genoeg overblijft kunnen de kinderen om beurten een afdruk op de grafiekpers maken.

Duur
Kosten
Locatie
Data
Groepen
Discipline
Inschrijven

:
:
:
:
:
:
:

2 uur
€ 145,Kunstencentrum
in overleg
7 en 8
Beeldend / grafiek
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
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Introductie van het themaboek dat hoort bij een
workshop
de Bibliotheek Midden-Brabant
vestigingen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik

Meer dan alleen een workshop volgen tijdens de
Kinderboekenweek?
Plaats deze dan in een context.
Zo is het niet alleen een leuk uitje maar geef je kinderen meer
leesplezier mee. En dat is toch wat tijdens de
Kinderboekenweek centraal zou moeten staan.
Nodig daarom de leesconsulent van de bibliotheek Midden-Brabant
uit in de klas!
Deze zal het boek, wat tijdens de workshop die gevolgd gaat worden
centraal staat, in de klas introduceren en de kinderen
enthousiasmeren zodat ze vol inspiratie aan de workshop deel
zullen nemen.
Deze introductie is te boeken voor alle workshops die een boek als
uitgangspunt hebben.

Duur
:
Kosten
:
Locatie
:
Uitvoering :
Data
:
Groepen :

0,5 uur per klas
€ 60,50 (excl. reistijd)
Op de school
Leesconsulent van de bibliotheek
In overleg in aanloop naar de Kinderboekenweek
Mogelijk voor alle groepen die een workshop gaan
volgen waarbij een boek het uitgangspunt is
Discipline : literatuur en leesbevordering
Inschrijven : ankjoosen@bibliotheekmb.nl

23

Aanmelden
Aanmelden voor de activiteiten: 1 inschrijfformulier voor alle activiteiten
Inschrijven voor alle activiteiten door middel van het KCW inschrijfformulier dat je per
mail toegestuurd krijgt!! KCW stuurt je aanvraag voor de andere culturele aanbieders naar
hen door.
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij je het digitale inschrijfformulier, dat je
per mail hebt ontvangen, zo goed mogelijk in te vullen. Naast de gegevens van de
contactpersoon vragen wij je ook de mailadressen toe te voegen van de leerkrachten van
de groepen waarvoor je aanmeldt. Wij houden dan zowel jou als contactpersoon als de
leerkrachten zelf op de hoogte. De reguliere schooltijden van alle scholen zijn inmiddels
bekend. Geef wel dagen door die voor jullie niet kunnen!
Graag ontvangen wij de aanmeldingen voor de workshops uiterlijk
op donderdag 22 juni 2017!
Bij het invullen zijn de volgende gegevens belangrijk:
1. naam school
2. contactpersoon school
3. e-mailadres
4. afwijkende schooltijden
5. data die niet kunnen bv dagjes uit, schoolreis etc.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de betreffende aanbieder:
• KCW
s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
• SLEM
Karin@slem.nl
• Theater De Leest
Ellyvaneijk@ziggo.nl
• Bibliotheek
AnkJoosen@bibliotheekmb.nl
• Bibliotheek / Buro Co
AnnemiekKlijn@bibliotheekmb.nl
• Thomas van Vliet
Thomas_van_vliet@hotmail.com
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Kinderboekenweek 2017 Griezelen
Gruwelijke Eng!
Daar horen boeken bij!!!

Een collectie boeken die aansluit
bij het thema
Gruwelijk Eng
Deze collectie bevat 30 lees- en
informatieboeken voor de groepen 1 t/m 8.
Tarief: € 53,00 (incl. 6% btw).
Zie voor voorwaarden en bestellen:
https://producten.bibliotheekmb.nl/p
roduct/6241776.themacollectiekinderboekenweek.html
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