Beste ouder,

Beste ouder,

De Wondere Pluim is een project rond creatief schrijven voor kinderen.
Het concept is simpel: kinderen die zin hebben om deel te nemen schrijven
op school een verhaal. Een groepje ouders leest alle verhalen van de
school en maakt een selectie van de grappigste, ontroerendste, spannendste, ... verhalen. Daarna kiest een jury van professionele schrijvers én een
kinderjury het beste verhaal per categorie.
Kinderen worden ingedeeld per leeftijd, maar ook naar thuistaal Nederlands
/ niet-Nederlands. We willen namelijk iedereen evenveel kansen geven op
een Wondere Pluim.
Bij de selectie wordt niet gelet op taal- en schrijffouten, het is de kracht van
het verhaal en het schrijfplezier dat telt.
Op 10 juni 2017 wordt in HETPALEIS een groot slotfeest georganiseerd waarop alle kinderen die deelnemen uitgenodigd worden voor voorleessessies
uit het Wondere Pluim-boek (dat de 75 beste verhalen van dit jaar verzamelt) en de uitreiking van De Wondere Pluim.
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Ps. Zin om deel uit te maken van het leescomité van uw school?
Neem contact op met de Pluimcoördinator.
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