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Wat heb je nodig?

Bij iedere kaart heb je
verschillende materialen nodig.
Bij sommige is dit meer dan bij
andere. Wat je vooral nodig
hebt, zijn boeken en uiteraard
mandjes om het in te doen. In
ieder mandje waarbij je pen en
papier nodig hebt, kan je
natuurlijk ook een kladblok
stoppen of kinderen dit zelf
laten regelen. Op dit blad vind je
suggesties voor boeken per
kaart. Je bent hier natuurlijk vrij
in om andere te kiezen!

Filosoferen

Filotective - Stine Jensen
Lieve Stine, weet jij het? -
Stine Jensen
Wat voel ik - Oscar Brenifier

Scrabble

Hierbij heb je geen boeken
nodig, maar je kunt wel een
woordenboek toevoegen.
Scrable kan je vaak via de
kringloop aanschaffen.

Informatieboeken:
natuur

Buitengewone beestenboek
- Yuval Zommer
Dierenpoep - Paul Mason
Superslimme dieren - Jan
Paul Schutten

Tijdschriften lezen

Girlz
National Geographic
Zo zit dat
Quest Junior
Penny

Strips lezen

Smile - Raina Telgemeier
Amulet - Erzu Kibuishi
Garfield - Jim Davis
Bone - Jeff Smith



Filosoferen

Wat ga je doen?

Denken maar!

Je kiest een boek uit wat je
aanspreekt.
Vervolgens ga je de vragen
van hiernaast
beantwoorden. En stel je je
net zoals een filosoof,
nieuwsgierig op!

Kies één boek uit en ga lezen.

Hoe wijs ben jij? Wist je dat
filosofie vertaalt eigenlijk
houden van wijsheid betekent?
Filosofen praten veel, maar
stellen ook veel vragen en
stellen zich nieuwsgierig op. 

Welk boek heb je
gekozen?
Welke filosoof of
filosofisch idee vind je het
meest interessant?
Bespreek met een
klasgenoot. Tot welke
nieuwe inzichten en
ideeën ben je gekomen?

Opdracht:
Schrijf de antwoorden op een

blaadje:
 

1.

2.

3.



Informatieboeken
NATUUR

Wat ga je doen?

Natuurlijk veel leesplezier.

Kies één informatieboek uit
en ga lezen.

De boeken in het mandje gaan
allemaal over de natuur.
Natuur zijn alle levende
organismen, zoals dieren,
planten en de mens. Maar ook
de invloed van de mens op de
aarde. 

Welk boek heb je
gekozen?
Schrijf 5 weetjes op die
je nog niet wist en uit
het boek hebt geleerd.
Bespreek met een
klasgenoot. Wist hij/zij
dit al of is dit voor hen
ook nieuw?

Opdracht:
Schrijf de antwoorden op een

blaadje:
 

1.

2.

3.



Tijdschriften 
lezen

Wat ga je doen?

Welk van de tijdschriften
spreekt je het meeste
aan en waarom?
Welk tijdschrift vind je
niet leuk en waarom?
Schrijf 3 leuke weetjes op
uit de tijdschriften die je
tijdens het lezen
tegenkomt. Iets wat je
nog niet wist. 

Opdracht:
Schrijf de antwoorden op een

blaadje:
 

1.

2.

3.

Wist je dat tijdschriften ook
wel magazines worden

genoemd?

Je gaat lekker een tijdschrift
lezen!
Lees jij ooit tijdschriften? In
tijdschriften staan vaak korte
artikelen en veel plaatjes,
waardoor het er aantrekkelijk
uitziet. 

Pak er wel papier en iets om te
schrijven bij en beantwoord de
vragen van de opdracht. 



Strips
lezen

Wat ga je doen?

Welk stripboek heb je
gekozen?
Welk stripfiguur uit het
verhaal vind jij het
leukst? En waarom?
Zou je dit stripboek
verder willen lezen (of
meer van deze serie)? Zo
ja, waarom en zo nee,
wat viel tegen?

Opdracht:
Zorg dat je iets hebt om te

schrijven en om op te
schrijven:

 
1.

2.

3.

Iedereen heeft wel eens een strip
gelezen: Donald Duck of Suske &
Wiske. Vroeger werd het lezen van
strips afgeraden, maar
tegenwoordig hoor je
deskundigen steeds vaker zeggen
dat strips lezen, naast 'gewone'
boeken, juist goed is voor
kinderen. Wat blijkt namelijk uit
onderzoek? Als je nieuwe woorden
in teksten tegenkomt, dan blijkt
niets zo goed te werken voor het
leren van nieuwe woorden, als het
lezen van nieuwe woorden in
stripverhalen. De verklaring is
simpel: in stripverhalen zie je een
nieuw woord niet alleen in
geschreven vorm, maar vaak zit er
ook een plaatje bij.



Scrabble

Hoe werkt het?

Elke speler pakt een plankje
waarop je de blokjes neer kunt
zetten.
Elke speler pakt 7 blokjes en zet
ze op zijn plankje.
Eén speler houdt de score bij.
De letters hebben allemaal een
waarde (cijfer rechtsonder de
letter). Tel na elk gelegd woord
de punten op en schrijf de score
onder de naam van degene die
het woord heeft gelegd. 
De eerste speler maakt een
woord met 2 of meer letters en
legt ze horizontaal of verticaal
op het bord met één blokje op
het middelste vakje (ster).
Diagonale woorden (schuin over
het bord) zijn NIET toegestaan.
Om de beurt leggen de spelers
een woord die aansluit op de
andere woorden op het bord. 

1.

2.

3.

4.

5.

De 2 lege blokjes
hebben geen waarde,
maar kunnen worden
ingezet als jokers. Je
mag ze dan voor een

letter naar keuze
gebruiken.

Let op! Je vult je letters
na iedere beurt aan tot 7
blokjes.

Met je groepje ga je Scrabble spelen:

papier
iets om te
schrijven

Benodigdheden:
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Bedankt voor het
downloaden!

Veel plezier ermee! Je kunt het gratis delen met iedereen. 
We zouden het leuk vinden als je ons tagt en aanraadt op social media!

Tag je ons op Instagram?


