
Een schrijver bij jou in de klas
 
Ik wil graag een boek schrijven, maar hoe moet dat eigenlijk?
Hoe worden boeken eigenlijk gemaakt?
Hoe komt een schrijver toch steeds op een nieuw idee?
Waarom staat mijn naam nooit in een boek?
Hoe klinkt het als een
Waarom is het ene boek zo spannend en het andere niet?

 
Die vragen kan een schrijver beantwoorden! Vind je het leuk als een schrijver een 
keer bij jou op school wat komt vertellen? Dat kan!
 
Op mijn site: www.rolandkalkman.nl
gastles bij jou op school. Ook op de site 
www.christelijkekinderboeken.nl
andere schrijvers of illustratoren.
 

 
Print dit blad en bespreek het eens met je meester of juf! 
Graag tot ziens bij jou op school!
 
Roland Kalkman 
Kinderboekenschrijver  
 

Verschenen:  

De Lotus 

Autodieven op het spoor 

Dreiging in het Westland 

Geldjacht 

Kriebel 

Vijf gestolen diamanten 

Meester verdacht! 

Donkere dagen 

 

bij jou in de klas? � 

Ik wil graag een boek schrijven, maar hoe moet dat eigenlijk?
Hoe worden boeken eigenlijk gemaakt? 
Hoe komt een schrijver toch steeds op een nieuw idee?
Waarom staat mijn naam nooit in een boek? 
Hoe klinkt het als een schrijver uit zijn eigen boek voorleest?
Waarom is het ene boek zo spannend en het andere niet?

Die vragen kan een schrijver beantwoorden! Vind je het leuk als een schrijver een 
keer bij jou op school wat komt vertellen? Dat kan! 

www.rolandkalkman.nl kan je meester of juf informatie vinden voor een 
gastles bij jou op school. Ook op de site  
www.christelijkekinderboeken.nl  staat informatie over bezoeken door mij, of door 
andere schrijvers of illustratoren. (Klik op ‘Schrijvers en illustratoren’)

 

Print dit blad en bespreek het eens met je meester of juf!  
Graag tot ziens bij jou op school! 

 

 

Rosa, straatverkoopster in Colombia

Maria, dochter uit Colombia 

Rosa en Maria, zoektocht in Colombia

 

Mijn mobieltje 

Zijspoor 

 

Kom je op mijn feestje?  

poes in de klas 
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