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Schrijver op bezoek
Een schrijversbezoek stimuleert de belangstelling voor boeken en (voor)lezen enorm.
Kinderen vinden het een hele belevenis als er een ‘echter schrijfster’ in de klas komt.
Leerlingen maken kennis met degene achter het boek dat ze kennen en krijgen een kijkje
achter de schermen.

Programma
1. De auteur vertelt over haar boeken, met name de boeken van Haas. Haas wil
worteltjestaart of Hiep hiep Haas wordt aan de hand van een powerpointpresentatie met de
prenten verteld. Ook spelen we het dappere hazenspel en zingen we Het lied van Haas.
2. Lokaal graag zo inrichten dat ik wat loopruimte voor de klas heb. Als u de tafels verzet,
dan graag géén kring, maar een theateropstelling. Ik blijf het liefst staan. Ook is dit het
prettigst met de verschillende spelvormen.
3. Na afloop krijgen de kinderen een stempeltattoo van Haas.
4. Wanneer ouders (of de school) zin hebben om van tevoren worteltjestaart te bakken,
sluiten we het programma af met het proeven van een klein stukje worteltjestaart.
Het recept van worteltjestaart is te vinden in het boek Haas wil worteltjestaart of kan
opgevraagd worden bij Annemarie Bon.
5. Indien gewenst kan ik de kinderen prinsjes- en prinsesjesles geven. We beelden dan ook
tableaux vivants van sprookjes uit.
Website en social media
www.annemariebon.nl
Facebook
Instagram
Twitter
Werken met de boeken van Haas
Alle kinderen zijn dol op Haas! Er is voor elk wat wils: boeken om voor te lezen en om zelf te
lezen. Duik in de wereld van Haas en word ook fan!
De boeken van Haas bieden een volledig pakket voor jonge kinderen, van prentenboeken
voor kleuters tot voorleesverhalen en zelfleesboekjes voor groep 3 en 4, van AVI-start tot
AVI M4. De boeken van Haas verschenen aanvankelijk bij uitgeverij Zwijsen en Unieboek,
maar sinds 2010 bij uitgeverij The House of Books, vervolgens opgegaan in Moon.
De boeken krijgen altijd heel lovende recensies. Op de site van Annemarie Bon staan
fragmenten uit die recensies: http://www.annemariebon.nl/boeken/haas/ Klik op een titel
om meer te lezen en weer op ‘Haas’ links om naar de overige titels terug te keren.
Op de site van Mevrouw Kinderboek was ‘En de groeten van Haas’ in 2012 het meest
bekeken item, omdat veel scholen dit boek hebben ingezet tijdens de Kinderboekenweek
(Hallo wereld).
Het is fijn als de kinderen voor het schrijversbezoek bekend zijn met een of meerdere
boeken van Haas (behalve Haas wil worteltjestaart). Op haar site vind je lessuggesties en zijn

tal van werkbladen te downloaden als verwerkingsmateriaal bij de boeken van Haas. Kijk na
het schrijversbezoek ook een animatiefilmpje van Worteltjestaart van de bibliotheek van
Breda en zing met de kinderen Het lied van Haas.
Je kunt zich desgewenst gratis abonneren op de nieuwsbrief van Haas. Zie links onder op de
pagina. In elk nummer vind je een prijsvraag, een leuk puzzelblad, een knutsel,
voorpublicatie of recept, het laatste nieuws en wat voor verrassingen al niet meer. De
nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en is heel geschikt voor leerkrachten in het
basisonderwijs.
Prentenboek
- Haas wil worteltjestaart
- Hiep hiep Haas
Voorleesbundels
- Het grote boek van Haas
- En de groeten van Haas
- Een jaar lang feest met Haas
- Haas in de stad
- Haas redt het bos
AVI-boekjes
- Haas weet van niks
- Haas is hip
- Haas gaat op reis
- Haas kent een mop
- Haas krijgt bezoek
- Haas schept een luchtje
- Haas ruimt op
- Haas wint een beer
- Haas is op Kip
- (Gebundeld) Haas en zijn vrienden
Lessuggesties bij de boeken van Haas
a. Worteltjes zaaien
Kinderen weten soms amper hoe groenten eruit zien en hoe ze groeien. Grijp ‘Haas wil
worteltjestaart’ aan om in de klas een groentekraam in te richten en bijvoorbeeld worteltjes
te zaaien.
b. Poppenkast spelen

In Het grote boek van Haas vindt u de poppenkastvoorstelling uitgewerkt om samen met de
kinderen na te spelen. Ook wordt uitgelegd hoe kinderen zelf een poppenkast van een grote
doos kunnen maken. Vanaf de website kunt u stokpopjes downloaden.
c. Worteltjestaart-cupcakes bakken
Het deeg van worteltjestaart is prima te gebruiken om cupcakes mee te bakken. Maak
gezamenlijk het deeg en laat de kinderen later zelf hun taartje versieren met zelf
geknutselde marsepeinen worteltjes.
d. Waar komt dat vandaan?
Zoals voor worteltjestaart heel wat ingrediënten nodig zijn, geldt dat ook voor andere
producten. Het is leerzaam en boeiend om na te gaan waar ons voedsel vandaan komt. En
hoe wordt alles gemaakt? Komt melk van de fabriek of de koe?
Bij Kleuteruniversiteit verschenen de volgende lespakketten:
http://www.kleuteruniversiteit.nl/winkel/reizen-met-haas/ bij En de groeten van Haas
en
http://www.kleuteruniversiteit.nl/winkel/haas-in-de-stad/ bij Haas in de stad
De pakketten bieden genoeg materiaal om wekenlang met dit project aan de slag te gaan.
Wanneer u de ouders van de leerlingen van tevoren inlicht dat ik op bezoek kom, kunnen de
kinderen boeken die ze van mij hebben (of aanschaffen) meenemen , zodat ik ze kan
signeren.
Mail of bel me gerust als er vragen zijn of wanneer u iets wilt overleggen:
Annemarie Bon
T 0031 (0)73 6144477
E post@annemariebon.nl
W www.annemariebon.nl

