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Het beste wat ik ooit gedaan of gemaakt heb, is... 

Het was wel/niet moeilijk om deze keuze te maken, omdat...

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 (nog) 
meer leesplezier bij je in huis. In deze serie podcasts 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!

 

Tip: vraag het ook eens aan je ouders. Misschien weten zij nog wel iets heel goeds of moois 
wat je hebt gedaan of gemaakt toen je klein was.

1) De eerste vraag die aan Tosca Menten wordt gesteld, is wat ze zelf haar beste boek 
vindt. Ze vindt het lastig om hier antwoord op te geven, omdat elk boek anders is. Wat 
vind jij het beste wat jij ooit hebt gedaan of gemaakt? Kun je makkelijk antwoord geven 
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3) Vanaf 3:05 min. gaat het over de reeks Dummie de mummie en 
hoe de serie zal eindigen. Tosca wilde eigenlijk al na drie boeken een 
einde maken aan de reeks, maar omdat er zoveel fans zijn, durft Tosca niet meer te 
stoppen met schrijven. Veel series stoppen pas later dan gepland als er veel fans zijn. 
Wat vind je daarvan? 

Tip: zorg voor publiek. Mensen die op de achtergrond klappen, lachen of ‘oh’ en ‘ah’ zeggen, maken 
een podcast extra leuk.

2) Keuzeopdracht: Podcasts zijn de laatste tijd hip. Tosca Menten maakt ook podcasts 
(9:23 - 10:15 min.). In de podcast ‘Het fragment’ leest ze stukjes voor uit haar boeken. In 
de podcast ‘Kinderboekenherrie’ wil ze kinderen laten vertellen over wat ze van een boek 
vinden. Neem nu zelf een aflevering op voor de podcast ‘het fragment’ en/of voor de podcast 
‘Kinderboekenherrie’. 

KEUZE 1: HET FRAGMENT
Kies een mooi voorleesfragment uit je favoriete boek en oefen erop om dat stukje heel goed voor te lezen. 
Als je goed geoefend hebt, kun je het opnemen. Dit kan met een telefoon, tablet of computer.

Vertel of je het wel of niet goed vindt dat series soms later stoppen dan gepland als veel 
mensen ze kijken of lezen. Waarom vind je dat goed of juist niet? Praat er ook eens met je 
ouders over. Wat vinden zij ervan? 

KEUZE 2: KINDERBOEKENHERRIE
Kies een boek uit dat je al gelezen hebt of graag wilt lezen en 
schrijf (in steekwoorden) op wat je ervan vindt. Vertel dat in je 
eigen woorden na. Natuurlijk moet je dit oefenen. Als je goed 
geoefend hebt, kun je het opnemen met een telefoon, tablet of 
computer.
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4) Vanaf 4:45 min. gaat het over de film en het theaterstuk van het boek Dummie de Mummie. De 
kinderen vragen aan Tosca Menten of Dummie in de film en het theaterstuk lijkt op hoe Tosca hem 
in haar hoofd had. Dit is niet het geval. Nu is het tijd om jouw fantasie op papier te zetten.
Hoe ziet het personage van je favoriete boek er in jouw hoofd uit? Teken het hieronder.
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5) Tosca Menten heeft dit jaar het lied geschreven voor Kinderen voor Kinderen dat gekoppeld 
is aan de kinderboekenweek (10:14 - 11:47 min.). Het gaat over mensen die vroeger dromen 
hadden en die ook echt hadden nagejaagd. Hier verbeterden ze vaak de wereld mee. Daarom 
kwamen deze mensen (mensen zoals Leonardo Da Vinci) in de geschiedenisboeken terecht. In 
het lied van Tosca Menten wordt ook gezongen dat wij nu aan de beurt zijn om onze dromen na 
te jagen.

Droom jij over dingen die de wereld verbeteren? En hoe zou je in de geschiedenisboeken 
van later staan als je die dromen najaagt? Beschrijf het hieronder.

Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss 

en wordt in samenwerking met Radiorakkers uitgevoerd. 

Mede mogelijk gemaakt door

Om de wereld te verbeteren, doe /maak /ontdek ik in mijn dromen...

Als ik dit echt ga naleven staat het zo in de geschiedenisboeken van later: 
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