
Hierbij is uw zoon/dochter van harte uitgenodigd om kennis te maken met de Domijnverkenners in de Leeswinkels van De

Domijnen ofwel digitaal. Wekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) zijn er diverse spelsessies te behoeve van

lezen en creatief schrijven. Deelnemers tussen de 8 en 10 jaar duiken door middel van het zelf spelen van de avonturen

gebaseerd op jeugdliteratuur, allerlei verhalen in en worden zo enthousiast gemaakt om te lezen. De deelnemers kruipen in

de rol van een eigen held of een aangepast personage van het boek of verhaal. Deelnummers tussen de 10 en 12 jaar gaan

aan de slag met creatief schrijven. Ze gaan meer nadruk leggen op verhaalstructuren, de belevenissen van hun held of

heldin en gaan ook mee werken aan het verhaal waar we in duiken.

De avonturen zijn verwerkt tot scenario’s die in een uur tot maximaal anderhalf uur uitgespeeld kunnen worden in de

Leeswinkels. Dit zijn buitenschoolse activiteiten en zijn kosteloos voor de deelnemers. We hebben per spelgroep plek tot zes

spelers. Voor meer informatie en aanmelden, stuur een bericht via www.VechelFantasy.com/meedoen.
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