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Beste Manon,

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!

 

Het is dus de taak van Manon Sikkel om onder andere jou aan het lezen te krijgen. Wat zou 
voor jou werken? Hoe krijgt Manon Sikkel jou aan het lezen? Schrijf het op. Je kunt het zelfs 
in een brief aan Manon Sikkel schrijven!

1) Manon Sikkel is kinderboekenambassadeur. In de podcast vertelt ze dat een 
kinderboekenambassadeur ervoor moet zorgen dat kinderen meer gaan lezen. Tussen 
03:00 en 06:40 min. zegt ze wat ze daarvoor allemaal doet. 

http://www.cubiss.nl
http://www.radiorakkers.nl
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
http://www.leesbeestenenluistervinken.nl
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3) Vanaf 13:50 min. gaat het in de podcast 
over vragen die kinderen op school stellen 
aan de schrijfster Manon Sikkel. Ze zegt dat 
sommige kinderen het slecht voorbereiden 
en sommige kinderen doen dat heel goed. 
Als het slecht is voorbereid, stellen de 
kinderen vragen waarvan je het antwoord 
zo op internet kunt vinden. Is het goed 
voorbereid, dan stellen ze allerlei vragen 
over het schrijven.

2)Vanaf 06:40 tot 08:00 min. vertelt Manon Sikkel waarom de voorkant van een boek zo 
belangrijk is.

Kies jij een boek ook uit op de kaft en wat 
voor kaften spreken jou het meest aan? 
Teken of schrijf hiernaast op waaraan een 
boekenkaft volgens jou moet voldoen.

Bereid nu zelf een interview voor met jouw favoriete schrijver. Wie is dat? En welke vragen zou je 
aan hem of haar willen stellen? Let op: bereid het goed voor, dus stel geen vragen waarvan je het 
antwoord zo op internet kunt opzoeken ;).

https://www.cubiss.nl/
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Oma’s zien er ten eerste oud en ten tweede wijs uit. Als je dat gelooft, ken je de oma van Max nog niet! Zita draagt een strak tijgerpak en rijdt (veel te snel!) in een glimmende sportauto rond. Oké, ze weet hoe ze bommen onschadelijk moet maken. Maar hoe ze haar kleinzoon moet vertroetelen? Daar heeft ze geen enkel idee van! Dus neemt ze Max mee naar haar riskante afspraak in de stad. Als dat maar goed afloopt…

4) Vanaf 24:16 vertelt Katrien Holland hoe een omslag van een boek ontstaat. “Je krijgt een heel 
klein stukje tekst van de schrijver waarin staat waar het boek over zal gaan en wie de personages 
zullen zijn. Waan je een illustrator en maak een omslag voor de uitgeverij!

Op televisie beweert een professor dat over een week 
alle chocolade op zal zijn. Minke en haar familie vinden 

dat een ramp. Dat kan toch 
niet? Minke gelooft er niets 
van en gaat samen met haar 
grootmoeder op onderzoek. 
Al snel ontdekken ze een complot dat ze natuurlijk willen dwarsbomen. Want niemand wil chocolade missen...

Eva (12, ik-persoon) heeft een andere 

huidskleur dan haar moeder maar ze weet 

niets over haar vader. Daarom wil ze haar 

schoolwerkstuk schrijven over ‘biologische 

vaders’. De zoektocht leidt al gauw naar 

Suriname. Kan het opsporingsprogramma 

van televisie haar helpen? Of heeft ze meer 

aan haar beste vriend Luuk?

Storm groeit op in een klooster in Engeland. Tijdens een inval van de Vikingen wordt hij ontvoerd. In hun thuisland wordt hij de slaaf van de hoofdman. ‘s Nachts slaapt hij in het hok van een beer die kunstjes vertoont. Die beer kan praten en leert Storm allerlei trucjes. Daardoor zal hij de uitvinder van voetbal worden.Victor (13) wil graag naar het 
gymnasium, maar dat is in 
1947 niet zo gewoon. Er speelt 
ook nog iets anders: hij houdt 
van jongens. Hij durft er met 
niemand over te praten. Totdat 
er een meisje uit zijn klas 
verliefd op hem wordt. Vanaf 
ca. 12 jaar.

Fenna verhuist met haar mama Maria, een kunstenares, naar 
een flat. Dat is ze niet gewend, ineens heeft ze heel veel buren 
erbij! En dan is er nog die gemene Tess uit haar klas, en de 
moeilijke huiswerkopdrachten... Gelukkig kan ze op de buren 
rekenen om haar bezig te houden, er gebeuren allemaal gekke 
dingen in het gebouw. Maar wie is toch dat boze meisje dat elke 
woensdag aan de deur staat?

Dit mooie verhaal gaat over familie, zowel je ooms, tantes en 
grootouders als de familie die je zelf kiest en maakt: je vrienden 
en je buren. Lekker vlot en heel herkenbaar.

Kies één van de onderstaande boeksamenvattingen en maak er een passende tekening bij voor 
de uitgeverij.

https://www.cubiss.nl/
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Maak hieronder je boekomslag. 

Tip: je mag, naast potloden en stiften, natuurlijk ook gebruik maken van andere 
knutselmaterialen.

https://www.cubiss.nl/
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5) In de Boekencast Top 5 (29:55 - 33:50 min.) hebben drie boeken een bijbehorende 
website. Zoek ze eens op en bekijk ze.

Wat vind jij de beste website en waarom? Schrijf het op en deel het! 

De websites zijn:

http://www.slavenhaler.nl/ bij het boek 

Slavenhaler - Rob Ruggenberg

www.robotoorlog.nl bij het boek Geheime 

kracht uit de serie Robotoorlog van Rian Visser

www.dummiedemummie.nl bij het boek 

Dummie de mummie en de gouden Scarabee 

uit de serie Dummie de Mummie van Tosca 

Menten

Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss 

en wordt in samenwerking met Radiorakkers uitgevoerd. 

Mede mogelijk gemaakt door

http://www.slavenhaler.nl/
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http://www.dummiedemummie.nl
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