
Kinderboekenweek 2018:  
Vriendschap, motto: ’Kom erbij!’ 

 

 
 
De afgelopen vijfentwintig jaar heb ik honderden scholen en 
bibliotheken bezocht om kinderen (interactief) voor te lezen, te 
vertellen over mijn boeken, vragen te beantwoorden of met hen aan 
de slag te gaan tijdens een kleine schrijfworkshop. 
Wanneer ik aan het eind boekenleggers uitdeel, hoor ik vaak: 
‘Juf, mag ik dat boek straks?’ of  ‘Ik wil later ook schrijver worden!’ 
   
Lida Dijkstra 
   
www.lidadijkstra.nl 
lidadijkstra@hetnet.nl 
Boekingen via www.deschrijverscentrale.nl 
tel. 020 6234923 
 
Dit is mijn programma voor de Kinderboekenweek 2018:   

http://www.lidadijkstra.nl/
mailto:lidadijkstra@hetnet.nl
http://www.deschrijverscentrale.nl/


Kleuters 
 
Kom erbij! 
 
Boeken die bij het thema passen:  
 
Ootje, Lemniscaat, 2002, 4+ 
Ootje weer, Lemniscaat, 2003, 4+ 
De briefjes van Bing, Luitingh-Sijthoff, 2017, 4+ 
Kuikentje Vier, Afûk, 2016, 4+ 
 

      
 
Lida leest interactief verhalen en prentenboeken voor, die over het thema Vriendschap 
gaan. 
Ze praat met de kinderen over de prenten, doet een toneelstukje of laat de kinderen 
opdrachtjes uitvoeren. 
 
Lida’s geeft tijdens haar bezoeken, indien gewenst, suggesties en inspiratie voor 
vervolgopdrachten op het gebied van lezen, tekenen, knutselen, schrijven en toneel.  
Van haar website www.lidadijkstra.nl  zijn kleurplaten te downloaden die bij haar boeken 
horen.  
 
Na afloop een leuke boekenlegger cadeau: 

  

http://www.lidadijkstra.nl/


Groep 3 – 5 
 

Een klas vol vrienden 
 
Boeken die bij het thema passen: 
 
Pas op, big!, Kluitman, 2014, 5+ 
Haas in de put, Kluitman, 2015, 5+. 
Pup gaat te ver, Kluitman, 2016, 5+. 
Je bent top, Lam!, Kluitman, 5+  
Ootje, Lemniscaat, 2002, 4+ 
Ootje weer, Lemniscaat, 2003, 4+ 
De briefjes van Bing, Luitingh-Sijthoff, 2017, 4+ 
Alle 6 delen uit de Cowboy Rik – serie. 
 

    
 
Vrienden vind je overal. Je eigen klas zit er vol mee! 
Lida Dijkstra heeft verschillende boeken geschreven over schoolklassen vol vriendjes, 
ruziemakers, pestkoppen en vredestichters, b.v. in haar reeks De klas van Mees Bok (AVI 
Start) 
 
Tijdens haar bezoek leest Lida voor uit eigen werk en praat ze met de klas over boeken, 
schrijven en illlustraties. 
De groep krijgt volop gelegenheid vragen te stellen en wordt aangemoedigd mee te praten en na te 

denken.  
 
Indien gewenst kunnen de kinderen ook met de schrijfster aan te slag, bijvoorbeeld met: 
 
- een verhaal inproviseren. 
 Met Lida’s hulp verzint de hele klas gezamenlijk een verhaal over een bijzondere 
vriendschap (dat meteen op het digibord wordt getypt).  
 
- een beeldgedicht (over je beste vriend) maken. Wat dat is? Dat zie je vanzelf. Je hebt alleen 
een vel papier en een potlood nodig. 
 
- taalspelletjes en – raadsels. 
Lida kent tientallen taalspelletjes en –raadsels, waardoor zo’n schoolbezoek nog eens extra 
leuk wordt. 
 
Voor deze opdrachten is geen voorbereiding nodig. 

  



Groep 6 – 8  
 

Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig 
 
Boeken die bij het thema passen:  
 
Wachten op Apollo, Lemniscaat, 2001, 9+  (over Griekse mythologie) 
Verhalen voor de Vossenbroertjes, Pimento, 2011, 9+ (over den Vos Reynaerde, 
Middeleeuwen) 
De ring van koning Salomo, Luitingh-Sijthoff, 2016, 9+ (hervertelling van verhalen uit de 
christelijke, islamitische, joodse en arabische traditie). 

     
 
Schrijfster Lida Dijkstra heeft een grote kennis van klassieke verhalen (Griekse mythologie, 
Middeleeuwen, bijbel) die ze op virtuose manier verwerkt in haar bekroonde boeken. 
Haar hoofdpersonen hebben veel vrienden, maar misschien nog wel meer akelige vijanden. 
Lida leest voor, vertelt over haar boeken, kent raadsels en beantwoordt vragen, en verzorgt 
zo een afwisselend uur waarin veel geleerd én gelachen wordt. 
 
Het werkt prettig wanneer de kinderen van te voren gelegenheid hebben gekregen wat 
boeken van de schrijfster te lezen en al nagedacht hebben over vragen die ze willen stellen. 
Lida prefereert (als de groep niet te groot is) een kringopstelling in de klas. Het is handig een 
schoolbord of flipover bij de hand te hebben.  
Lida heeft het liefst een hoge stoel of kruk om op te zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


