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01. Toen ik zo oud was als jij: blz 2
02. Voordat je vertrekt: blz 3
03. Paspoorten: blz 4
04. Bestemming: blz 6
05. Bagage: blz 8
06. Foto’s: blz 10
07. Boekenpaspoorten: blz 12

08. Boeken, films, games, tv en muziek: blz 14
09. Leestips voor onderweg: blz 16
10. De toekomst: blz 18

TOEN IK ZO OUD
WAS ALS JIJ

Weet jij wat een flippo is? Een floppy? Een walkman,
een tamagotchi, een telefooncel of een knaak?
Het lijkt wel een vreemde taal. En dat is het ook een
beetje. Voor jou dan. Maar vraag je vader of
moeder eens. Dikke kans dat zij veel van deze
woorden kennen.

In dit doeboek ga je op reis naar de tijd dat
jouw ouders net zo oud waren als jij nu.

02.

VOORDAT JE
VERTREKT
Hoe denk je dat de kindertijd van je ouders
eruitzag toen die net zo oud waren als jij nu?

wat was hetzelfde?

Waar speelden je ouders graag mee als kind? Waar
keken ze naar op televisie? Welke boeken lazen ze?
Waren er toen ook al computers?
Dat ga je allemaal ontdekken tijdens Retrolezen.
Retrolezen is als een reis door de tijd. Die reis maak je
niet alleen. Wie zou je mee willen nemen?

Je vader, moeder, oma, opa, of een
andere volwassene? Bedenk alvast met wie

jij het verleden gaat ontdekken. Omdat de meeste
kinderen hun vader of moeder zullen kiezen, zullen we
het vanaf nu over je vader, moeder of ouder hebben.
Maar je kunt daarvoor in de plaats ook de door jou
gekozen persoon lezen.

Re+tro

wat was anders?

Waarom heet dit project Retrolezen? ‘Re’
komt uit het Latijn en betekent ‘terug’.
Je vindt het in meer woorden, zoals
retour (terugreis), reductie (korting, of:
de prijs wordt teruggebracht) en reactie
(de terugwerking van een actie).

WIE NEEM JE MEE OP REIS?

Retro betekent ‘geïnspireerd door het
verleden van nog niet zo heel lang
geleden.’ Misschien hoor je het je vader
of moeder wel eens zeggen: ‘Hé, dat
hadden wij vroeger ook!’ Het kan dan
gaan over kleding, muziek, meubels,
boeken, games en nog veel meer.

PLAK HIER EEN FOTO VAN OF TEKEN JE REISGENOOT.
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3.

BOEKENPASPOORTEN

07.

Maak een paspoort van beide
boeken, zodat ze mee kunnen op reis.
Je hebt van de bibliotheek twee boeken geleend.

Boek 2
De titel van dit boek:

Boek 1
VRAAG AAN JOUW VADER OF
MOEDER:

De titel van dit boek:

Het is geschreven door:

Het is geschreven door:

Het is geschreven in het jaar:

Het is geschreven in het jaar:

Schrijf de eerste zin van het boek hier op:

Schrijf de eerste zin van het boek hier op:

 Ken je dit boek?
 Wat lijkt je leuk aan dit boek?
De hoofdpersoon heet:

De hoofdpersoon heet:

Ik denk dat het boek …. is (je kunt meerdere
antwoorden aankruisen):
 Spannend
 Grappig
 Droevig
 Vrolijk
 Eng
 Anders, namelijk:

Ik denk dat het boek …. is (je kunt meerdere
antwoorden aankruisen):
 Spannend
 Grappig
 Droevig
 Vrolijk
 Eng
 Anders, namelijk:

In welke tijd speelt het verhaal zich af:
Mijn tijd
 De tijd van mijn vader en moeder
 Anders, namelijk


In welke tijd speelt het verhaal zich af:
 Mijn tijd
 De tijd van mijn vader en moeder
 Anders, namelijk

Hoe weet je dat? Schrijf op waaraan je herkende in
welke tijd het verhaal zich afspeelt:

VRAAG AAN JOUW VADER OF
MOEDER:
 Ken je dit boek?
 Wat lijkt je leuk aan dit boek?

Hoe weet je dat? Schrijf op waaraan je herkende in
welke tijd het verhaal zich afspeelt:

Na de eerste pagina heb ik wel/geen zin om verder te
lezen.
Na de eerste pagina heb ik wel/geen zin om verder te
lezen.

5.
12.
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13.

09.

LEESTIPS VOOR
ONDERWEG
Boeken die jaren geleden zijn geschreven en die nog altijd worden gelezen,
noemen we klassiekers. Op deze pagina vind je een paar tips

voor
kinderboekenklassiekers uit de tijd van jouw ouders, die nog
altijd leuk zijn om te lezen.

Kan het jou niet
griezelig genoeg zijn?
Lees dan de Kippenvel
serie van R.L. Stine. In
de jaren 90 griezelden
kinderen al weg bij de
monsters, vampiers,
spookhuizen en levend
geworden tattoos uit deze
boeken.

> 10 jaar
Vind je het
interessant om
te lezen hoe het
er heel vroeger
aan toeging?
In 1981 schreef
Astrid Lindgren
Ronja de
Roversdochter.
Een spannend
boek over Ronja, de dochter
van een roverhoofdman, die
vriendschap sluit met Birk. Hun
vaders zijn rivalen van elkaar en
verbieden de vriendschap. Ronja
en Birk pikken dat niet en lopen
weg, het bos in…

Een beroemd boek over de Tweede
Wereldoorlog uit de tijd dat jouw ouders
net zo oud waren als jij is Oorlogswinter.
Jan Terlouw schreef het in 1972. Het
gaat over Michiel, een jongen van
vijftien, die tijdens de hongerwinter van
1944 en 1945 helpt om een neergestorte
piloot te verbergen. Zo raakt hij
betrokken bij het verzet. Maar wie kan
Michiel daar vertrouwen?
P.S. Oorlogswinter
werd in 2008 verfilmd
en ook die film werd
een groot succes.

> 12 jaar

> 10 jaar

Niemand weet hoe de toekomst
eruit gaat zien, maar schrijvers
fantaseren er wel over. Thea Beckman
schreef in 1985 het boek Kinderen van
Moeder Aarde. Het is het eerste deel van
een serie van drie boeken. Het verhaal
speelt zich af zes eeuwen na de Derde
Wereldoorlog. De aarde is verwoest en
gekanteld. Wat nu Groenland is heeft
een zacht klimaat en
wordt Thule genoemd.
Daar bouwen de
inwoners een nieuw
land op, onder een
vredelievend bestuur
van vrouwen. Maar
op een dag verschijnt
er een schip aan de
horizon. Thule wordt
bedreigd…

> 13 jaar
Lees jij graag over kinderen van
nu? Dat soort boeken bestonden
in de tijd van jouw ouders ook. En
sommigen daarvan zijn nog steeds
heel leuk om te lezen. Zoals Op
je kop in de prullenbak. Guus
Kuijer schreef het in 1977. Madelief
is een stoer meisje. Op school
krijgt ze een nieuwe meester.
De kinderen vinden hem maar
vreemd. Meester Cowboy, noemen
ze hem. Maar meester Cowboy
blijkt zo gek nog niet…

> 8 jaar

Hou jij van raadsels, puzzelen en geheimzinnigheid? Lees dan het
boek De Zevensprong. Tonke Dragt schreef het in 1967. Frans van
der Steg is de nieuwe leraar van groep 7. Hij verzint altijd spannende
verhalen, die niemand gelooft. Maar als hij op een dag verzint dat hij
een brief met een opdracht krijgt, komt die brief echt…

7.

P.S. Van De Zevensprong werd in 1982 een televisieserie gemaakt.

> 10 jaar
16.
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17.

PUZZEL!
Heb je alle verstopte retro voorwerpen gevonden in dit doeboek?
Schrijf hieronder de namen bij de nummers.

Succes!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maak zelf smurfensnot!
Vergeet slijm, jouw ouders maakten vroeger smurfensnot! Volg dit recept en geniet van
heerlijk zacht kneden. P.S. Niet mee knoeien, want dan zijn je ouders niet blij…

WAT HEB JE NODIG?
 Een zacht, doorzichtig plastic boterhamzakje
 Vloeibaar wasmiddel, liefst met een kleurtje
 Shampoo
 Water

HOE MAAK JE HET? Giet een bodempje wasmiddel in het zakje en doe er wat water en
shampoo bij. Dan zachtjes kneden. Je kunt een beetje experimenteren met hoe zacht je het
wilt hebben. Als je het goed vindt voelen, knoop dan het zakje dicht. Klaar is je Smurfensnot.
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