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C
bespreken met onzeAleerlingen.

GASTLESSEN
Soms nodigen we schrijvers uit om te komen praten over
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ZO DOEN WE DAT OP HET ALETTA
We hebben inmiddels al veel bekende schrijvers op het
Aletta mogen ontvangen. Hieronder volgen een aantal
voorbeelden van de schrijversbezoeken.
In de brugklas kwam Tanja de Jonge langs om te vertellen
over haar werk. De leerlingen hadden met elkaar het boek
Cyberboy gelezen en daar een mooie opdracht bij gemaakt.
Tijdens haar bezoek konden de leerlingen hun werk laten
zien en vragen stellen. Ook vertelde ze over haar andere
boeken. Na haar bezoek waren de boeken van Tanja de
Jonge niet aan te slepen, zo enthousiast waren de leerlingen!
Caja Cazemier ging met leerlingen uit de tweede klas in
gesprek over haar geschreven werk. Zij schrijft boeken over
alles waar je als leerling mee te maken kunt krijgen, zoals
vriendschap, verliefdheid, lachgas, social media, uitgaan,
geweld, daten. Onderwerpen die aanspreken en daarom
lezen veel leerlingen de boeken die zij schrijft met plezier.
Thomas Olde Heuvelt kwam op bezoek in de vierde klas
toen hij net had gehoord dat zijn boek ‘Hex’ verfilmd zou
gaan worden. ‘Hex’ is een heel spannend fantasy boek
waar veel lezers enthousiast over zijn. Onder leiding van
Thomas zijn leerlingen aan de slag gegaan met het creëren
van interessante personages voor hun eigen verhaal dat ze
moesten schrijven als opdracht voor hun fictiedossier.
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