
Natuurlijk heeft Evelien van Dort een inspirerend programma voor de 
kinderboekenmaand 2018 rond het thema vriendschap, geschikt voor groepen 1 t/m 8 
zowel voor alle basisscholen, ook bijzonder onderwijs.  
 
Zullen we vriendjes zijn? 
Leeftijdsgroep: 4 t/m 6 -jaar 
 
Evelien van Dort leest voor uit haar verhalenbundel: Wil je mijn vriendje zijn. Het voorlezen 
is op een interactieve wijze, met dierenhandpoppen waarbij de kinderen betrokken worden 
en meebewegen. Alle dieren zijn een beetje anders... als we ze leren kennen, kunnen we 
vast vriendjes worden! Afsluitend een dieren en boeken rijmlied. 
 

 

Dikke vrienden                                                                                                          
Leeftijdsgroep: vanaf 6 t/m 9-jaar 

Als Evelien een verhaal schrijft, zit ze op het puntje van haar stoel... wat gaat er gebeuren en 
komt het wel goed? In haar laatste boek gaat Robin op reis naar een ver eiland: alles is daar 
anders. Hoe maak je nieuwe vrienden? In haar boeken gaan haar hoofdpersonen voor 
vriendschap, niet altijd makkelijk als je andere gewoontes hebt of een andere taal spreekt. 
Evelien praat erover, leest voor, vertelt over haar leven als schrijfster en zet je in beweging 
om zelf een verhaal vol vriendschap te schijven. Met een schrijftip gaan we dit meteen 
oefenen! Tussendoor het talentenrijmlied met gitaar! Afsluitend een vragenspel over 
schrijven, lezen en boeken. De groep wint een boek voor de schoolboek.  

  

Vriendschap door dik en 
dun?  (bovenbouw)                                                                                                                                  
Leeftijdsgroep: vanaf 9 t/m 12-jaar 

Als Evelien een verhaal schrijft, voelt ze zich er midden... heeft de hoofdpersoon de moed 
om voor zichzelf op te komen en ook voor de ander te gaan? Vriendschap door dik en dun…. 
In haar serie over Sanne werkt ze het thema vriendschap uit in twee verhalen: in het 
dagboek van Sanne waarin ze haar eigen beleving verwoordt en het verhaal over al haar 
avonturen als artieste. Evelien leest voor, praat over vriendschap, vertelt over haar leven als 
schrijfster en zet je in beweging om zelf een mooi verhaal vol vriendschap te schijven. Met 
een schrijftip gaan we meteen oefenen! Tussendoor het talentenrijmlied met gitaar. 
Afsluitend een vragenspel over schrijven, lezen en boeken waarmee de groep voor de 
schoolbieb wint.  



Benodigdheden die organisator moet regelen: 
Voor PP: digibord of laptop, beamer en scherm 

 
Daarnaast presenteert Evelien een muzikale vertelvoorstelling: Zullen we vriendjes zijn? 
voor grote groepen te boeken in september en oktober 2018. Geschikt voor aula's, zalen 
en de bibliotheek. Haar kleurrijke vertelprogramma wordt begeleid door Henk van Dort op 
de hang, een prachtig instrument met een warm geluid en sfeervolle klank. Een echte 
woord, klank en kleurervaring! 
Benodigdheden: podium en geluidsversterking 
Meer informatie: www.evelienvandort.nl  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evelienvandort.nl/

