Beste ouders en kinderen.
In september 2018 komt er voor het eerst een christelijke kinderboekenkrant uit.
Een krant voor kinderen vanaf groep (3)4 tot groep 8 van de basisschool.
Een krant voor, maar vooral door kinderen gemaakt.
Wil je meewerken aan deze krant? Lees dan het onderstaande goed door.
We zoeken kinderen uit groep 4-5 die
- het actieboek voor de middenbouw al willen lezen (op de computer, nog zonder tekeningen) en daar
iets over willen schrijven. Je krijgt daarvoor een aantal vragen aangereikt, die je thuis kunt
beantwoorden en via de mail naar ons op kunt sturen.
- een lievelingsauteur hebben en deze auteur willen interviewen. Je mag daar zelf of samen met je
ouders vragen voor bedenken. Wij zoeken dan contact met de auteur.
- die vertellen hoe het leukste, stoerste vriendenfeestje eruit zou kunnen zien.
- die mee willen werken aan ‘inzetjes’, dat zijn korte stukjes (max 80 woorden) waarin je iets vertelt
over
- je huisdier als vriend
- een vriend veraf
- waarom is jouw vriend, jouw vriend
- BFF (Best Friends Forever)
We zoeken kinderen uit groep 6-8 die
- het actieboek voor de bovenbouw al willen lezen (op de computer, nog zonder tekeningen) en daar
iets over willen schrijven. Je krijgt daarvoor een aantal vragen aangereikt, die je thuis kunt
beantwoorden en via de mail naar ons op kunt sturen.
- een lievelingsauteur hebben en deze auteur willen interviewen. Je mag daar zelf of samen met je
ouders vragen voor bedenken. Wij zoeken dan contact met de auteur.
- die weleens een boek hebben gelezen, waarvan ze zeggen ‘het lijkt wel of het over mij gaat; ik heb
ook weleens zoiets meegemaakt.’ En die daar iets over willen vertellen.
- die vertellen hoe het leukste, stoerste vriendenfeestje eruit zou kunnen zien.
- die mee willen werken aan ‘inzetjes’, dat zijn korte stukjes (max 80 woorden) waarin je iets vertelt
over
- je huisdier als vriend
- een vriend veraf
- waarom is jouw vriend, jouw vriend
- BFF (Best Friend Forever)
Lijkt het je leuk of stoer om mee te doen? Om je eerste stappen op het schrijverspad te zetten?
Stuur een mail aan kinderboekenkrant@christelijkekinderboeken.nl
Vertel daarin hoe oud je bent en in welke groep je na de grote vakantie zit. Vertel ons ook waaraan je
graag wilt meewerken en of we ook een foto van jou in de krant mogen plaatsen.
Je kunt dit insturen tot 31 mei 2018.
Begin juni hoor je dan van ons of je uitgekozen bent om aan de krant mee te werken. Je wordt hierin
begeleid door Vrouwke Klapwijk.
De christelijke kinderboekenkrant is een initiatief van:
BCB – Brancheorganisatie voor het Christelijke Boekenvak
PCK – Platform Christelijke Kinderboeken

