
 

 

 

 

Aanbod 

Workshop Kinderboekenweek 2022 

 

Thema: Gi-ga-groen! 

 

 

Titel workshop: GREEN SCREEN JOURNAAL UIT DE TOEKOMST 

Boek: Palmen op de Noordpool 

Beschrijving workshop:    

Tijdens deze workshop leren de kinderen in de klas hoe het is om voor de camera 

te staan EN zichzelf te presenteren in groepsvorm. De klas word in vieren gedeeld 

worden en samen gaan ze samen aan de slag met het maken van een journaal uit 

de toekomst! 

We beginnen met de introductie van het boek PALMEN OP DE NOORDPOOL. Hierin 

word klimaatverandering uitgelegd aan kinderen vanaf groep 6, en zelfs volwassen 

mensen vinden het erg interessant om te lezen. Het gaat over het de aarde door de 

jaren heen, van mammoeten tot waar we nu heen gaan met de aarde. En het gaat 

vooral om het stukje “waar we nu heen gaan met de aarde”.  

 



 

 

 

 

 

De kinderen moeten een journaal uit de toekomst maken! De presentator heeft de 

uitzending al klaar staan maar we zijn nog haastig opzoek naar de drie verhalen die 

gebeuren tijdens dit bizarre journaal EN naar het afsluitende weerbericht.  

Dat word spannend…. 

Doelgroep:     Groep 6 t/m 8 

Tijdsduur:     60 min 

Max. aantal leerlingen / klassikaal: Klassikaal 

Locatie (denk aan klas, speelzaal, aula etc.): In de klas 

Kosten activiteit:  125 euro per groep (er zit redelijk wat tijd in de 

nabewerking van de video, vandaar dat deze iets 

prijziger is dan mijn andere workshop) 

Benodigde materialen:  Een lege muur (zeer belangrijk want hier komt de green 

screen stellage te staan), de klas moet voor aanvang al in 

vier groepen worden gedeeld en ik heb twee haspels 

nodig voor de belichting.  Mocht ik op school meerdere 

groepen onder mijn hoede nemen dan word een 

workshoplocatie zeer gewaardeerd.  

 

Contactpersoon:   Thomas van Vliet   

Adres     Annie MG Schmidtplein 2 

Postcode    514 ZB Waalwijk 

Naam instelling    Thomas van Vliet Expressie 

E-mailadres     thomas_van_vliet@hotmail.com  

Telefoon     0651596775 
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