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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!

1). Kinderboekenillustrator Rick de Haas vertelt hoe hij op zijn
ideeën komt voor zijn tekeningen [04:10-06:47]. Hij leest het
verhaal heel erg goed. Wel tien keer! Daarna heeft hij vaak een
goed idee van wat hij erbij kan tekenen.
Laat jouw kind op internet eens wat tekeningen van Rick
de Haas zoeken. Wat vindt jouw kind van de tekeningen?
Waarom zijn de tekeningen mooi of juist niet?
Luister samen naar het stukje waarin Paul van Loon
voorleest uit en vertelt over het verhaal Raveleijn
[11:49 – 13:27]. Wat kan jouw kind hier allemaal bij
tekenen? Laat je kind een lijst maken en kies samen 1
ding uit om te tekenen. Je kunt uiteraard zelf ook een
tekening maken. Wie heeft de mooiste?

2). De kinderen vragen in de podcast ook aan Rick de
Haas wat hij vroeger graag las. Laat je interviewen door
jouw kind over de boeken die jij vroeger las. Wat was
jouw lievelingsboek?
Je kind kan het verhaal ook opnemen en er
een podcast van maken. Dan hebben jullie
gelijk iets moois gemaakt wat je kunt delen
met klasgenoten, vrienden en hun ouder(s)/
verzorger(s).
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Tip! Maak gebruik va
n een tekencanvas
zoals hieronder aang
egeven!

3). Jørgen Hofmans vertelt dat er binnenkort twee nieuwe boeken uitkomen. Eén van die
twee boeken is een stripverhaal over een superteek.
Laat je kind een stripverhaal tekenen.

4). Liedje: Paul van Loon zingt een liedje over boeken lezen. Studeer dit liedje in.
Je kunt het liedje vinden op de website van Paul van Loon. Het is het
tweede liedje van het lijst. Zo kun je lekker meezingen met Paul van
Loon?
5). Lees samen een boek. Jij kunt voorlezen, maar laat je
kind ook een stuk hardop lezen.
Welke boeken zou jouw kind willen lezen? Maak, net zoals de
kinderen in de podcast, een eigen boeken-top-5 van boeken die je in
de online jeugdbibliotheek kunt lenen.

Mede mogelijk gemaakt door

Leesbeesten & Luistervinken is een initiatief van Cubiss
en wordt in samenwerking met Radiorakkers uitgevoerd.

