Hand-out workshop Anna Woltz
Lesidee voor Zondag, maandag, stercendag (middenbouw)
Lees in de klas het hoofdstuk Nu echt: míjn níeuwe buurjongen $ngna 11-16) voor.
Praat na met de klas:
- ZoudenNora en haar nieuwe buurjongen ooit vrienden kunnen worden?
- Moet je precies hetzelftle zijn om vrienden te kunnen worden?
- Waarom wil Nora een jongens-ontstopper uitvinden?
Vertel aan de klas: Nora slaapt op zolder, en in het huis emaast slaapt haar buurjongen Sep
óók op zolder.'s Nachts hoort Nora door de muur heen dat Sep zijn spreekbeurt aan het
oefenen is. En dan ontdekt ze aeî geheim luik tussen haar kamer en die van Sep. Het lukt om
midden in de nacht het luik open te maken...
Lees het hoofdstuk Een spin met drie poten (pagina 31-34) voor.
Opdracht voor de kinderen:
Stel, je bent uitvinder, net als Nora. \V'at voor vriend zou je dan uitvinden? Wat vind jij
belangrijk in een wiend? Wat moet je vriend allemaal kunnen, wat zouden jullie samen doen,
wat voor hobby's heeft je vriend? Maak een tekening van de wiend die jij zou uitvinden.

Lesidee voor

Ev| Níck en ik (bovenbouw)

Lees het hele boek voor fia, echt! Of nou ja... Deze opdracht kun je voor een groot deel ook
uitvoeren als je halverwege bent, bijvoorbeeld op pag¡na 62).
Evi, Nick en ik-persoon Flora zijn heel verschillend. Uiterlijk, maar zeker ook innerlijk. Laat
kinderen voor elke hoofclpersoon een lijstje met karaktereigenschappen maken, en voeg
daama alle lijstjes samen.
Bespreek in de klas:
- Zou je het liefst bewiend zijnmet Evi, Nick of Flora? Waarom?
- Moeten vrienden op elkaar lijken wat karakter betreft? Waarom?
- Kun je ook veranderen van karakter, of iets doen wat niet bij je past? Veranderen Evi,
Nick en Flora door het verhaal heen? Zijn ze aan het einde anders dan aan het begin?
Zo ja, vul dan de lijstjes aan en laat zien hoe de personages veranderen.

Websites met meer ideeën:

Op de website van schrijfster Rian Visser staan lesideeën speciaal voor

de

Kinderboekenweek. Ze zijn gratis te downloaden op: www.rianvisser.nllkinderboekenweek

Op de website Jaapleest vind je heel veel recensie van kinderboeken, overzichtelijk
gerangschikt op leeftijd, genre en thema: wwwjaapleest.nl

Mooie lesideeën speciaal voor deze Kinderboekenweek:
www.kunstgebouw.nl/imaees/Inspirerende lessen_en_filmpjes/Kinderboekenweek/Creatieve
-lesideeen-Kinderbo ekenweek-2 0 1 8 -Kunsteebouw.pdf

Stichting Lezen over de methode van Aidan Chambers (hoe praat

je met kinderen over

boeken): https://www.lezen.nl/sites/default/files/Overo/o20boekeno/o20gesproken_0.pdf

