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Auteur: Barbara Scholten

Titel themaprogramma: De woonbootbende, vriendschap op het water
Doelgroep: 8 t/m 12 jaar, groep 5 t/m 8 basisonderwijs

In de zomer van 2018 verschijnt 'De woonbootbende', een kinderboek voor jongens en meisjes vanaf
8 jaar. In twaalf verhalen vol humor leer je Roef en de rest van de bende kennen.

Roef woont met zijn familie in een woonboot aan de rand van de stad. Samen met zijn beste vriendin
Arie richt hij de woonbootbende op. Roefs oudere zus Wies wil de leider van de bende zijn en omdat
Wies veel meer durft dan Roef, zegt hij maar ‘ja’. Maar dan wil Roefs kleine zusje IJf natuurlijk ook lid
worden. Om de club compleet te maken, vraagt Roef ook zijn vriend Mo erbij. Samen beleven ze
allerlei avonturen: zo doet Roef mee aan een zwemwedstrijd voor een goed doel, wint Roefs vader
met een prijsvraag een minivakantie in een ‘gewoon’ huis en vissen ze met z’n vijven met een
magneet, in de hoop zoveel mogelijk geluksmuntjes te vinden…

Inhoud programma
Het programma bestaat uit vier delen:
A. Zelf woon ik met mijn vriend, vier kinderen, twee honden en twee katten op een woonboot in
Amsterdam. Ik vertel hoe ik op het idee ben gekomen om dit boek te schrijven.
B. Ik lees ‘De gelukssteen’ voor.
C. We spelen het spetterende Woonbootbendespel.
De klas wordt verdeeld in teams. Ieder team wijst één iemand aan die Roef is. Ik stel vragen die de
teams moeten beantwoorden. Bij het juiste antwoord mag het team zijn Roef een 'kledingstuk'
aantrekken. Denk hierbij aan een duikbril, zwembandjes, slippers en een hengel. Het doel van het
spel is om Roef helemaal aan te kleden en als eerste een touw om de bolder te gooien.

of
D. We knutselen een KIJKboot en na afloop vindt de ‘KIJKboot van de Kinderboekenweek-verkiezing’
plaats. Ik zorg voor een kartonnen plaat met Roef, Arie, Wies, IJf, Mo en de huisdieren. Jullie
nemen een schoenendoos mee en natuurlijk hebben we lijm, een schaar, stiften en oude
tijdschriften nodig. Is de KIJKboot niet af na een uur? Geen probleem, dan maak je hem in de klas
af en vraag je de directeur om ze te beoordelen.

E. Wat is het verschil tussen een schip, een ark en een schark? Wat vinden mijn kinderen ervan om
op te groeien op het water? En waarom gaan boten naar een werf? Vragen? Kom maar op!

Groepsgrootte: afhankelijk van groepsgrootte en in overleg kiezen we voor programmaonderdeel C
of D.

Duur programma: ca. 1 uur
Maximum aantal te boeken programma’s per dag: onbeperkt
Opmerkingen: De auteur zorgt zelf voor de aankleedartikelen die horen bij het Woonbootbendespel.

Dit auteursbezoek is te boeken bij de Schrijverscentrale via
https://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs/15024

