
LEESBEESTEN
LUISTERVINKEN&

Lezen is belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. De kinderpodcast Leesbeesten & 
Luistervinken is speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Met de podcast brengen we 
leesplezier bij jullie in huis. In deze serie kinderpodcasts staat het gesprek tussen kinderen en 
kinderboekenschrijvers centraal. Speciaal voor thuis hebben we opdrachten gemaakt voor de 
podcast. Ga samen met jouw kind aan de slag! Laat je kind zelf de vraag of opdracht voorlezen 
en rustig op zoek gaan naar het antwoord. Stelt je zoon of dochter je een vraag die hij of zij ook 
zelf kan beantwoorden? Probeer dan niet meteen het goede antwoord te geven, maar help je 
kind op weg.

De achternaam van Martine Letterie valt nogal op voor een schrijfster. Hoe zit dat eigenlijk 
met jouw achternaam? Kan die iets te maken hebben met een beroep dat een ver familielid 
ooit heeft uitgeoefend? Zoek het eens, samen met je ouders, uit! 

1) Achternamenquest

Typ je achternaam in op deze website. Eerst zie je hoe vaak jouw achternaam per gemeente 
voorkomt. Interessant hè! 

Stap 1

Als je nu klikt op de knop ‘Analyse en verklaring’ dan zie je waar je achternaam vandaan 
komt. Is jouw achternaam afkomstig van een beroep of van een plaats bijvoorbeeld?  

Stap 2

Martine Letterie heeft een mooie achternaam. Ze had zelf geen betere kunnen uitkiezen 
(min. 1:02 – 1:23). Gebruik nu je fantasie. Welke achternaam zou jij kiezen? Zoek die 
achternaam eens op de website uit stap 1 en 2. Bestaat hij echt en waar komt hij vandaan?

Stap 3

Martine Letterie krijgt veel opdrachten voor het schrijven van boeken en verhalen. Ze vertelt 
in de podcast over een paar van de opdrachten die ze het leukst vond (min. 4:40 – 6:08). 
Martine Letterie vertelt dat ze het liefste samen met een museum werkt. Het museum heeft 
veel informatie en zij maakt daar een mooi verhaal van waar kinderen ook nog iets van 
leren. Probeer jij dat nu ook eens.

2) Museumverhalen

Bedenk welk museum jou heel interessant lijkt. Voor inspiratie kun je deze website bekijken 
voor een top 50 van Nederlandse musea.

Stap 1

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
https://museumtv.nl/top-50-musea-van-nederland/
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Bekijk de website van het museum dat je kiest en bekijk wat er allemaal te zien, te beleven 
en te leren is. 

Stap 2

Kies één voorwerp of onderwerp uit de museumcollectie uit (denk aan een voorwerp, 
schilderij, beeld, filmpje, etc.) en schrijf daar een verhaal bij. 

Stap 3

Tips:
• Je kunt de schrijftips van één van onze eerdere 

gasten, Jacques Vriens, gebruiken om te weten hoe 
je het schrijven kunt aanpakken.

• Kinderboekenschrijvers maakten verhalen bij 
verschillende schilderijen van het Mauritshuis 
en van het Rijksmuseum. Leen ze eens bij de 
bibliotheek om de werelden achter de schilderijen 
te ontdekken!

https://www.cubiss.nl/
https://www.jacquesvriens.nl/schrijftips.htm
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.372653758.html/het-meisje-met-de-parel/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.353051160.html/het-grote-rijksmuseum-voorleesboek/


3) Pimp je schoolboek
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Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss 

en wordt in samenwerking met Radiorakkers uitgevoerd. 

Mede mogelijk gemaakt door

Tip! Leen het boek ‘Een brief voor de koning’ bij de 

bibliotheek! Je kunt het zelfs als digitaal luisterboek 

downloaden.

4) Zoek een goede boekentip

5). Geef een boek cadeau

Vanaf 21 mei is er ook de 
campagne ‘Geef een prentenboek 
cadeau’. Jij of je ouders kunnen 
dan voor je jongere broertje of 
zusje het mooie prentenboek 
‘Max en de Maximonster’ kopen 
voor €2,50.

Heb jij vrienden of vriendinnen die niet veel lezen? Volgens Martine 
Letterie kun je alle kinderen aan het lezen krijgen als je ze goede 
boekentips geeft (min. 12:34 - 13:24). Kies voor minimaal één vriend 
of vriendin een boek uit dat je echt goed bij hem of haar vindt 
passen. Heb je hier wat inspiratie bij nodig?  Op Boekenzoeker.be 
kun je makkelijk zoeken naar een mooie boekentip.

Tip: het is leuk om later aan je vriend of vriendin te vragen wat hij 
of zij van het boek vond en of het hem of haar aan het lezen heeft 
gebracht.

Martine Letterie heeft leren schrijven door te beginnen met het schrijven van schoolboeken. In 
het interview vraagt Mieke wat Martine het geheim vindt van een goed schoolboek (min. 11:40 
– 12:33). Het antwoord is ‘puzzelen’. Martine puzzelt om van al die dingen die erin moeten, of er 
juist niet in mogen, iets leuks te maken. 
Kies een stuk uit één van jouw schoolboeken of online methodes dat je saai vindt. Maak dat stuk 
interessanter. Je kunt bijvoorbeeld een grapje verwerken in die tekst. En wat gebeurt er als je een 
opdracht verandert of erbij verzint? 

Elk jaar vindt de campagne ‘Geef een boek cadeau’ plaats. Vanaf 26 maart 
kun je voor € 3,50 een mooi boek kopen. Dit jaar is dat ‘Een brief voor de 
koning’ van Tonke Dragt. Hier is ook een Netflix-serie van gemaakt. 

Aan het begin van het boek komt de hoofdpersoon Tiuri in een moeilijke 
situatie terecht. Hij wil ridder worden. Tijdens een belangrijke opdracht 
moet hij een hele nacht in een kapel de wacht houden. Hij mag de deur 
niet openen. Lees het boek om erachter te komen wat Tiuri doet als er 
wordt aangeklopt. Wat zou jij hebben gedaan? Hetzelfde als Tiuri of iets 
helemaal anders? En waarom?

https://www.cubiss.nl/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.311476171.html/de-brief-voor-de-koning/
http://Boekenzoeker.be

