
Tineke neemt de natuur mee de school in! 
Elke dag broerdag is een verhaal over vijf broers: hele, halve en stiefbroers. Als Noa, een van de 
broers, een paarse envelop vindt van een advocaat, slaat hij broeralarm. De brief staat vol enge 
termen: nieuw ouderschapsplan, nieuwe omgangsregeling. Een (nieuwe) scheiding hangt in de 
lucht… Dat laten de broers niet gebeuren! Ze besluiten het heft in eigen handen te nemen en lopen 
weg, het bos in. Daar beleven ze avonturen, overnachten bij een kampvuur, redden een vos, raken 
verdwaald én... ze ontdekken de waarheid van de paarse brief. 
 
Bij een bezoek neemt Tineke heel veel van haar bos-vondsten mee! Ze laat zien hoe de natuur een 
inspiratiebron was bij het schrijven van dit verhaal. Ze laat de leerlingen ervaren hoe ze zélf een 
verhaal kunnen verzinnen aan de hand van een vondst, een landschap of piepklein stukje natuur. 
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- Thematitel 

Elke dag broerdag 
 
- Andere titel 
passend bij thema: 
 
Kom mee naar 
buiten! 



Wist je dat… 

Tineke strips bedenkt voor het blad Wild van 
Freek, van Freek Vonk?

Wist je dat… 

Tineke ook korte verhalen schrijft? Bijvoorbeeld 
voor de Gi-ga-groene voorleesbundel ‘Kom mee 
naar buiten’ waarin ze een verhaal schreef over  

twee jonge vogelspotters.

Gi-ga-groene  
Weetjes…

Wist je dat… 

Tineke ook zelf vogelspotter is? Ga op zoek naar 
haar geheime vogelpagina op haar website! 

Je kunt Tineke boeken via de Schrijverscentrale voor… 
‣ Een gi-ga-groene les voor leerlingen van groep 4 tot en met groep 8. 

‣ Een workshop voor leraren om binnen anderhalf, twee uur zelf te beleven hoe je met actieve 
werkvormen aan de slag kunt om lezen en schrijven echt (weer) leuk te maken! 

Tip: om een bezoek écht leuk te maken, is het goed om het even voor te bereiden. Bijvoorbeeld 
door vast tinekehoningh.nl te bekijken en vragen te bedenken! 

http://tinekehoningh.nl

