
   FIONA REMPT - KINDERBOEKEN - WORKSHOPS - 6 T/M 12 JAAR

Kinderboeken schrijven is een prachtig vak. Verhalen bedenken en die in stilte uitwerken staat
in schril contrast met het ontmoeten van lezers en overbrengen van kennis. Toch is juist de 
combinatie hiervan zo mooi. Waarom? Mijn workshops zijn allen interactief, waardoor het
resultaat steeds weer een verrassing is. Zowel voor mij als voor de kinderen en leerkrachten.

Als verhalenmaker heb ik al honderden workshops gegeven.
Veel op basisscholen, maar ook in bibliotheken en voor andere groepen.
De lessen gaan om het stimuleren van fantasie, aanboren van creativiteit
of het geven van een kijkje in mijn eigen hoofd als schrijver.

Hierbij mijn nieuwe programma.

Voor boekingen & informatie
Schrijverscentrale.nl
+31 (0)20 623 49 23

of 

Fiona Rempt
fiona@fionarempt.nl
+31 (0)6 47932450

fionarempt.nl



SUPERVRIENDEN
4 t/m 6 jaar

Een bijzondere wens is hét prentenboek over vriendschap!

Slak is te langzaam om mee te kunnen doen aan de spelletjes op zijn eigen
verjaardagsfeest, maar met de hulp van zijn vrienden wordt hij een snelle
Superslak. Een bijzondere wens is het eerste boek in de populaire serie
Supervrienden, over zeven dieren die samen in het Elzen-Eikenbos wonen.
Een mooi verhaal over de kracht van vriendschap, ‘anders’ zijn en elkaar helpen.

Tijdens een bezoek zal de auteur komen voorlezen uit Een bijzondere wens
en de andere boeken in de serie. Ook zal zij kleurplaten van de Supervrienden
meebrengen. Als er een digibord of projector aanwezig is, kunnen tijdens het
voorlezen de illustraties daarop in groot formaat worden afgebeeld.

   SUPERVRIENDEN - KINDERBOEKENWEEK 2018

SUPERVRIENDEN - EEN VREEMDE VOGEL
6 t/m 8 jaar

Is een ‘vreemde’ altijd een vreemde vogel? En hoe ga je daarmee om?

In Verhalen uit het Elzen-Eikenbos staan 15 voorleesverhalen, waaronder Een
vreemde vogel. Dit verhaal gaat over een vreemdeling (papegaai) die naar
het bos van de Supervrienden komt. Hij kent hun gewoontes niet en verpest
onbedoeld hun spelletjes. Natuurlijk vinden de Supervrienden dat niet leuk,
maar zullen ze toch de tijd nemen om de vreemdeling te leren kennen en hem
een kans geven om ook een Supervriend te worden?

Tijdens een bezoek zal de auteur het verhaal voorlezen en over het
onderwerp praten met de kinderen.



HOE VERZIN JE EEN VERHAAL OVER/MET JE VRIENDEN?
6 t/m 12 jaar

Wil je weten wat er in het hoofd van een schrijver gebeurt?

Omdat in vrijwel alle groepen de vraag ‘Hoe verzin je een verhaal’ gesteld wordt,
heeft Fiona Rempt een manier bedacht om dit te laten zien, in plaats van het uit te
leggen. Daarvoor stelt ze een serie vragen aan de leerlingen en schrijft hun antwoorden
in steekwoorden op een bord of flip-over. Aan de hand van deze antwoorden vertelt ze
daarna live voor de groep een verhaal, hun verhaal. Ieder verhaal wordt dus uniek!
Om aan te sluiten bij het onderwerp van de kinderboekenweek 2018 zal het thema
vriendschap in het verhaal verwerkt worden. Eventueel kunnen de kinderen achteraf
hun eigen versie van het verhaal uitwerken en opschrijven.

   FANTASIE - KINDERBOEKENWEEK 2018

Fiona Rempt

JUNGLEKOORTS
10 t/m 12 jaar

Zou jij vrienden worden met iemand die jouw wereld niet snapt?

Het boek Junglekoorts gaat over Arani, een jongen die zijn jeugd bij een inheemse
stam in Nieuw-Guinea heeft doorgebracht en op zijn twaalfde naar Nederland
komt. Daar komt hij voor het eerst in aanraking met de voor hem compleet
onbekende Westerse wereld. Nieuwe vrienden maken is best lastig als je niets
begrijpt van hoe mensen met elkaar om gaan, maar in zijn eentje redt hij het niet.

De auteur leest voor en nodigt de kinderen uit om ook eens te proberen om hun
eigen wereld door de ogen van een ander te bekijken. Wat is normaal en waarom? 
Zou jij vrienden worden met iemand als Arani?



PRENTENBOEK OVER VRIENDSCHAP MAKEN
6 t/m 9 jaar

In één uur een prentenboek maken met de hele groep.

Boeken maken is een lang(zaam) proces, maar tijdens deze workshop niet.
Aan de hand van een kant en klare tekst gaan de leerlingen tekeningen maken.
Iedereen krijgt zijn eigen pagina met bijbehorend stukje tekst om te illustreren.
Wanneer de tekeningen klaar zijn, bundelen we ze samen tot een echt boek.
Er kan gekozen worden voor een griezelverhaal (voor de kinderboekenweek)
of een verhaal over vliegen. Dit moet van tevoren doorgeven worden, net als het 
aantal leerlingen dat meedoet.

   CREATIEF - KINDERBOEKENWEEK 2018

VRIENDENBOEKJE MAKEN
6 t/m 9 jaar

Een origineel vriendenboekje maken met de hele groep.

Meestal kies je zelf wie de vragen in je vriendenboekje mag beantwoorden, maar 
tijdens deze workshop vullen alle kinderen uit de groep een mooi geïllustreerd*
vragenvel in. Natuurlijk wordt er gevraagd wat ieders hobby’s zijn en welke sporten 
ze doen, maar er zijn ook minder voor de hand liggende vragen. Zoals wie in de 
groep volgens jou het meest geschikt is om later cabaretier te worden of minis-
ter-president. Ook maakt iedereen er een tekening, gedichtje of verhaaltje. 
Aan het eind wordt alles samengevoegd en heb je een leuk en grappig vriendeboek 
van de groep. Natuurlijk mag het gekopieerd worden, zodat iedereen een eigen ex-
emplaar mee naar huis kan nemen.

* De illustraties komen uit het boek Zooo happy!



KLASSENBEZOEK
4 t/m 12 jaar

Tijdens een klassenbezoek wordt er voorgelezen en vertelt de auteur over het werk en het leven van een schrijver.
Natuurlijk is er ook tijd voor het beantwoorden van vragen.
De auteur leest voor uit eigen werk. Welke titel(s) is afhankelijk van de leeftijd en wensen van de kinderen in de groep.

   SCHRIJVER ONTMOETEN
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Hoe overleef je in de stad als

je alleen het oerwoud kent?



   VOORLEZEN
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