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ROALD DAHL-WEEK 2018
Op 13 september wordt wereldwijd de geboortedag van
Roald Dahl gevierd en start de Roald Dahl-week.
Tijdens deze feestelijke week kunnen leerlingen de
schrijver en zijn verhalen nog beter leren kennen.
In het lesmateriaal – het werkboekje en de lesbrief – staat
het thema van de Kinderboekenweek 2018 centraal:
vriendschap. Een rode draad in de boeken van Dahl.

Droomduo

Van een vreselijke
Vleeslapeter tot een
goedaardige
GVR

Schrijver Roald
Dahl en
illustrator
Quentin
Blake
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ROEL
& HAMMIE

In deze lesbrief lees je wat dit werkboekje leerlingen biedt.
Ook vind je er een aantal verdiepingsopdrachten rond het
thema vriendschap, waarmee je met je klas aan de slag
kunt gaan.

Uitleg werkboekje
DE VRIENDEN VAN ROALD DAHL
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Dierenvrienden

Een jongetje en een glimworm, een pelikaan, giraffe en een aap, een reus en een klein
meisje... In de boeken van Roald Dahl kan bijna iedereen vrienden worden met elkaar.
Hoe die vriendschappen ontstonden? Lees en ontdek!

Een dier als kameraad, dat klinkt als een fantasievriendschap.
Maar als je er langer over nadenkt, is het helemaal zo gek niet.
Wie is er nou niet dol op z’n (huis)dier?

Roel (11)
Goede vriend: hamster Hammie
EEN GROTE GOEDZAK
Op een nacht kijkt Sofie uit het raam van haar weeshuis.
Wat ze ziet, kan ze niet geloven. Een metershoge reus
staat in haar straat! Hij kijkt haar recht aan. Dan wordt ze
weggegrist door een reuzenhand en meegenomen naar
Reuzenland. Gelukkig is de reus vriendelijk. Maar wat hij
haar vertelt over de negen andere reuzen uit zijn land, is
te verschrikkelijk voor woorden. Die monsters peuzelen
met plezier elke nacht handenvol kleine mensbakseltjes
op! Sofie en de GVR bedenken een slim plan om de
reuzen te grazen te nemen.

EEN SOEPEL
TEAM
In een oude, vervallen
snoepwinkel ontdekt Billy
drie nieuwe bewoners:
een pelikaan, een giraffe
en een aap. Samen vormen
ze het enige glazen
wassersbedrijf zónder
ladder. In de bek van de
pelikaan past een flinke
plons sop, de nek van de
giraffe is hoger dan elke
ladder en de aap is de
lenigste glazenwasser die
er is. Een gouden team!
Ze worden uitgenodigd
door een hertog om alle
ramen van zijn paleis te
poetsen. Eén ding is zeker:
zonder elkaar zouden
ze die ramen nooit zo
brandschoon krijgen.

‘Ik heb twee jaar een hamster
gehad, Hammie. Hij had lange
haren en was heel klein en
lief. Soms zat-ie in een hoekje
van zijn kooi gedroogde banaantjes en pinda’s te eten. Ik kon
met hem spelen en knuffelen en soms praatte ik tegen hem.
Ik vond het leuk om een dier als vriend te hebben. Een tijdje
geleden zaten we aan tafel en hoorde ik Hammie even niet.
Toen ik bij ’m ging kijken, lag-ie dood in zijn kooitje. Nu heb ik
alleen nog wandelende takken. Die zijn ook leuk, maar door
hun schutkleur zie je ze bijna nooit. Als ik mag kiezen is een
hamster toch leuker.’

Sinne (12)
Goede vriend: pony Milano

EEN HOOP MINIVRIENDEN

ALLE WRIEMELPOTEN VERZAMELEN!
James woont bij zijn walgelijke tantes
Spons en Spijker, die hem het leven
zuur maken. Op een dag groeit er een
reuzenperzik in hun tuin. James kruipt
erin en ontmoet een bijzondere groep
huisgenoten: OuweGroeneSprinkhaan,
juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog
meer dieren. Dan rolt de

perzik de zee in, met het hele gezel
schap aan boord! Alleen door hun
handen en (wriemel)poten ineen
te slaan, kunnen ze ontsnap
pen aan honger, haaien en
Wolkenmannen.

De moeder van kleine Heintje verbiedt hem om naar
het Woud van het Kwaad te gaan. Het is er veel te
gevaarlijk. Op een dag gaat Heintje toch, maar algauw
wordt hij achternagezeten door een rapschranzer.
Hij vlucht een boom in en ontmoet de minpins,
een vriendelijk volkje dat in bomen woont. Samen
bedenken ze een plan om de rapschranzer te verslaan.

‘Mijn pony Milano staat bij de
manege. Ik zie hem vijf keer per
week. We springen, dresseren, of
rijden samen in het bos. Als het
warm is gaan we zwemmen en ik
kan zelfs met hem voetballen! Het leuke aan Milano vind ik
dat hij respect voor me heeft. Als ik met hem rijd of spring,
werkt hij altijd mee. Eigenlijk is hij net een mens, hij praat
alleen niet terug. Als ik hem zie, weet ik meteen hoe hij zich
voelt. Staan zijn oren in zijn nek, dan is hij chagrijnig. Is hij blij,
dan staan z’n oren naar voren.’

Verzin je vr
iend

In de boeken
van
fantasiefiguren Roald Dahl kun je niet
alleen bevri
.
end zijn met
Kun je ’m zien, Hoe ziet jouw ideale kame
dieren, maar
of ruiken? Hoe
raad eruit?
ook met
Is-ie enorm
praat-ie?
groot, of juist
heel klein?

EEN HARTELIJKE VOS
‘En, liefste? Wat mag het wezen vanavond?’ Elke avond stelt Meneer Vos dezelfde
vraag aan zijn vrouw. Mevrouw Vos kan kiezen uit eend, kip of kalkoen die hij
voor haar steelt van drie gemene boeren. Op een dag wachten de boeren Meneer
Vos op met een geweer. Gauw duikt hij zijn hol in, maar de rotzakken beginnen
hem uit te graven! Meneer Vos redt zijn gezin én alle andere ondergrondse
bewoners uit de penarie. En hij maakt er nog een feest van ook.
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Op deze pagina’s duiken we meteen in het thema van
de Roald Dahl-week en de Kinderboekenweek 2018:
vriendschap. Een jongetje en een glimworm, een pelikaan,
giraffe en een aap… In de boeken van Roald Dahl kan
zowat iedereen vrienden worden met elkaar. Er zijn nogal
wat bijzondere vriendschappen ontsproten aan het brein
van Dahl, niet zelden tussen dieren en mensen.
Op deze pagina’s worden in een notendop de vriend
schappen besproken die centraal staan in De reuzenperzik,
De fantastische Meneer Vos, Heintje en de minpins, De GVR
en De giraffe, de peli en ik. Daarnaast leggen we op deze
pagina’s ook de link naar kinderen en hún bijzondere
dierenvriend. In een opdracht kunnen ze zich bovendien
van hun creatieve kant laten zien: als je zelf je perfecte
vriend kon ontwerpen… Hoe zou die er dan uitzien?
En wat voor karakter heeft hij of zij?

ACTIE !
Deze lesbrief hoort bij het werkboekje over Roald Dahl
dat Young Crowds produceerde in opdracht van
Uitgeverij De Fontein. Reacties zijn welkom op
roalddahl@youngcrowds.nl. Illustraties © Quentin Blake.

De reuzenperzik
voor slechts
€ 5,ISBN 978 90 261 4649 7
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Je beste vriendin is jarig.
Wat doe jij?
Glunderend kijk ik toe hoe ze
staat te feesten. Zelf moet ik
oppassen dat ik de tafel met
taarten niet omverstoot.
Ik organiseer een gigantisch verrassingsfeest voor
haar. Met taarten, snoep,
friet, pannenkoeken, een
chocoladefontein en heel
veel limo.
Ik stort me direct op de tafel
met hapjes. Honger! In mijn
hand draag ik een grote lege
tas. Als niemand kijkt, pik ik
het mooiste cadeau van de
jarige mee.
Je beste vriend heeft een
dipje. Wat doe je om
hem op te vrolijken?
Dat had ik natuurlijk allang
in de gaten. Praten over
gevoelens is niet m’n sterkste
kant, maar ik probeer hem
op te vrolijken met een
grappig verhaaltje.
Ik doe alles wat ik kan om
hem op te beuren. Een dansje
hier, een kunstje daar. Als dat
niet werkt, ga ik op m’n
kop staan en kom ik pas
overeind als-ie lacht!
Het wordt hoog tijd om die
vriend te vervangen! Maar
niet voordat ik hem vertel
hoe goed het eigenlijk met
mij gaat.
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Er is sprake van een noodsituatie: jullie krijgen een onverwachte toets, maar het is
je vriendin niet gelukt haar
huiswerk te leren. Wat nu?
Ik zou haar graag laten
afkijken, maar ik vrees dat
ze daardoor geen hoog cijfer
haalt. Ik probeer haar gerust
te stellen. Als ze kalm blijft,
komt ze er heus wel uit.
Ze is zo slim.
Hier vind ik wel wat op.
Misschien kan ik de antwoorden bij elkaar sprokkelen, genoeg experts in mijn
vriendenkring! Hoe dan ook
zorg ik ervoor dat ze een
dikke vette tien krijgt.

Ze kon haar huiswerk niet leren, omdat ik haar schoolboek
prima kon gebruiken voor in
mijn knapperende kampvuurtje. Goeie grap, toch?
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Waarom ben jij een goede
vriend?
Goh, wat een moeilijke vraag.
Nou ja, ik denk vooral dat
we samen de hele wereld
aankunnen.
Ik zorg dat mijn vrienden alles
krijgen wat ze nodig hebben.
Zitten ze in de problemen?
Dan hengel ik ze eruit.
Ik ben gewoon fantastisch.
En iedereen die dat niet ziet,
sla ik tot moes. Superhandig
toch, een vriend waar iedereen bang voor is?

GROTE
APS
VRIENDSCH
TEST

Je ziet buiten een groep
kinderen om jouw vriend
heen staan. Ze kijken vals
en hebben het duidelijk op
hem gemunt. Hoe reageer je?
Eh, ik bén degene die in het
midden staat. Ze moeten mij
altijd hebben. Het zal wel, ik
kan toch niet op tegen die
groep!
Dat laat ik natuurlijk niet
gebeuren. Ik leid die sukkels
af, zodat mijn vriend kan
ontsnappen. Daarna gaan we
ijsjes halen om het te vieren.
Ik sluit me graag aan bij de
pestkoppen! Samen sta je
sterk. Gelukkig weet ik veel
over die vriend, dus over een
gemene opmerking hoef ik
niet lang na te denken.
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Wat doe jij het liefst met
vrienden?
Ik weet altijd wel een mooi
plekje dat niemand kent.
Daar neem ik ze graag mee
naartoe. Het is misschien
een stukje klimmen, maar
het uitzicht is de moeite
waard.
We hebben geen tijd te verliezen. We smeden een plan
waar de hele klas lol van
heeft.
Een potje knokken, mensen
uitschelden en banden lekprikken. Het is altijd handig
om dat samen te doen: als we
gesnapt worden, kan ik m’n
vriend de schuld geven.
Je bent op een kerstdiner en
zit tegenover je beste vriend.
Hoe gedragen jullie je?
Ik vertel hem iets wat hij nog
niet wist. Daarna vertelt hij
iets wat ik niet wist. Het is
enorm gezellig. Voor we het
weten is het diner alweer
voorbij.
Het kerstdiner is het hoogtepunt van het jaar. Al mijn
vrienden zijn bij elkaar, er is
genoeg te eten en drinken.
Zijn er trouwens wel genoeg
kippenpoten voor iedereen?
Anders ritsel ik er nog wel
een paar.
Mijn bord is al leeg. Ik ben
net aan het bord van m’n
buurman begonnen.
Moet-ie maar eten, in plaats
van kletsen.

Meeste ?
Jij bent
een Grote
Vriendelijke
Reus.
Jij zult nooit uit jezelf op het podium
gaan staan. Daar ben je te verlegen voor.
Maar als je eenmaal uit je schulp kruipt,
straal je als een zaklamp met een nieuwe
batterij! Zolang jij jezelf mag zijn en
anderen kunt helpen, ben je de allerbeste
vriend die iemand zich kan wensen.
Je helpt niet alleen je vrienden, maar
ook onbekenden die in de rats zitten.
En daar hoef je helemaal niets voor terug.
Hoewel… een gebakken eitje zou wel
lekker zijn.

Meeste ?
Jij lijkt op de
fantastische
Meneer Vos.
Leef jij stiekem in een vossenhol?
Je lijkt namelijk verdacht veel op
Meneer Vos. Waar jij komt, is het nooit
saai, daar zorg je wel voor. Jouw vrienden
kunnen op je bouwen. Je hebt misschien
een grote bek… eh mond, maar ook
een heel klein hartje. Voor je vrienden
ga je door het vuur. Soms werk je je in
de nesten, maar ach, je klimt er ook zo
weer uit!

Meeste ?
Oeps,
jij bent een
Vleeslapeter.
Dingen delen? Je peinst er niet over.
Je hebt niet voor niets grote handen
waarmee je lekker kunt graaien.
Vrienden maak je door iemand belachelijk
te maken. De rest doet dan vanzelf wel
mee. Nu hoef je er alleen nog voor te
zorgen dat zij zien hoe geweldig jij bent.
Hoe? Door dat vaak en hard te herhalen
natuurlijk! Hoe maak je anders iets
duidelijk?

Ben jij een
trouwe GVR of
een egoïstische
Vleeslapeter?

Pagina 4/5
Wat doe je als je beste vriend(in) jarig is: kijk je trots
(maar een beetje verlegen) toe, organiseer je een enorm
verrassingsfeest, of eet je als een speer alle hapjes op?
Het is een van de vragen uit de grappige vriendschapstest
op pagina 4/5. De grote vraag is: wat voor vriend ben jij
eigenlijk? De mogelijke uitkomsten zijn:

1) Een Grote Vriendelijke Reus
Jij zult nooit uit jezelf op het podium gaan staan. Daar
ben je te verlegen voor. Maar als je eenmaal uit je schulp
kruipt, straal je als een zaklamp met een nieuwe batterij!
Zolang jij jezelf mag zijn en anderen kunt helpen, ben
je de allerbeste vriend die iemand zich kan wensen.
Je helpt niet alleen je vrienden, maar ook onbekenden die
in de rats zitten. En daar hoef je helemaal niets voor terug.
Hoewel… een gebakken eitje zou wel lekker zijn.

2) Een fantastische Meneer Vos
Leef jij stiekem in een vossenhol? Je lijkt namelijk
verdacht veel op Meneer Vos. Waar jij komt, is het
nooit saai, daar zorg je wel voor. Jouw vrienden kunnen
op je bouwen. Je hebt misschien een grote bek… eh mond,
maar ook een heel klein hartje. Voor je vrienden ga je door
het vuur. Soms werk je je in de nesten, maar je klimt er
ook zo weer uit!

3) Een Vleeslapeter
Dingen delen? Je peinst er niet over. Je hebt niet voor
niets grote handen waarmee je lekker kunt graaien.
Vrienden maak je door iemand belachelijk te maken.
De rest doet dan vanzelf wel mee. Nu hoef je er alleen
nog voor te zorgen dat zij zien hoe geweldig jij bent.
Hoe? Door dat vaak en hard te herhalen natuurlijk!
Hoe maak je anders iets duidelijk?

VERDIEPINGSOPDRACHT
Ontwikkelingsgebied: burgerschap
Duur: 45 minuten
Nodig: de vriendschapsquiz en een pen
Laat de klas de vriendschapstest maken en bespreek de
uitkomsten met elkaar. Vraag de kinderen wat ze wel en niet
herkennen. Natuurlijk is niemand een karikaturale Vleeslapeter
of een fantastische Meneer Vos en heeft ieder mens zowel goede
als slechte eigenschappen. De quiz is dan ook vooral bedoeld als

aansporing om na te denken over onderlinge verschillen en
hoe je met elkaar omgaat. Een mooi onderwerp voor een
gesprek in de klas!
Mogelijke vragen die je aan de kinderen kunt stellen zijn:
• Hoe belangrijk is het om vrienden te hebben?
• Wanneer is iemand je vriend?
• Kun je meerdere goede vrienden hebben?
• Wat vind jij belangrijk in een vriendschap?
• Hoe ga je om met mensen die anders zijn dan jij?
• Hoe wil je graag behandeld worden?

2

LESBRIEF

ROALD DAHL – WEEK 2018

VERDIEPINGSOPDRACHT
Ontwikkelingsgebied: creatieve ontwikkeling en burgerschap
Duur: 60 minuten
Nodig: grote vellen papier en stiften, pennen, of kleurpotloden
De helden uit de boeken van Roald Dahl hadden het niet altijd
even makkelijk. Zo werd de GVR vreselijk gepest door de andere
reuzen in Reuzenland, en moest James (uit De reuzenperzik)
allerlei rotklusjes doen voor zijn kwaadaardige tantes. Laat de klas
voor deze verdiepingsopdracht een anti-pestplan samenstellen.
Je kunt de klas opdelen in drie groepjes. Geef iedere groep een
groot vel papier en wat stiften of pennen. Daarna schrijf je de
volgende drie hoofdvragen en bijbehorende subvragen op het
bord.
<hoofdvraag 1> Wat is pesten?
<subvraag>
Waarom wordt er gepest?
<subvraag>
Waaraan kun je merken of iemand gepest wordt?
<hoofdvraag 2> Wat kunnen de gevolgen van pesten zijn?
<subvraag>
Waar kan iemand nu last van krijgen?
<subvraag> 	Waar kan iemand op latere leeftijd last van
krijgen?
<hoofdvraag 3>
<subraag>
<subvraag>
<subvraag>

Hoe kun je pesten stoppen?
Wat kun je doen als je zelf gepest wordt?
Wat kunnen andere kinderen doen om te helpen?
Wat kan de school doen?

Ieder groepje gaat aan de slag met een hoofdvraag (en subvragen). Ze krijgen veertig minuten om te brainstormen en hun
ideeën op het vel te schrijven. Daarbij is goed samenwerken, in
gesprek gaan en naar elkaar luisteren nodig. Na die veertig
minuten verzamel je alle ideeën en kun je ze, samen met de
klas, bundelen in een anti-pestplan.
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Piekelfijne peer
Tijdens het schrijven van De GVR verzon Roald
Dahl wel
283 nieuwe woorden, zoals flitspoppen, snoskommer
en liegebrok. In dit boekje draait het om vriendschap.
Kun jij vier nieuwe woorden verzinnen om jouw
beste
vriend te omschrijven?

1
2
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De boeken van Roald Dahl kunnen
niet zonder de tekeningen van
Quentin Blake. Quentins tekeningen
gaan precies verder waar de verhalen
van Roald zijn gebleven. De schrijver
en illustrator, die ook vrienden
werden, waren een magisch duo.
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Quentin en Roald ontmoetten
elkaar voor het eerst, heel kort,
bij de uitgever. Roald had al een
paar boeken geschreven, maar
die waren geïllustreerd door
iemand anders. En op de een of
andere manier werden de personages die Roald had verzonnen
nooit zo eng en bizar getekend
als hij ze in z’n hoofd had.

nog steeds maar weinig contact.
Als ze elkaar spraken, ging
het vooral over details in de
tekeningen. Zoals de bizarre
baard van meneer Griezel, die
lang niet zo stekelig en puntig
en viezelig was als Roald in zijn
hoofd had.

Spannend

En toen was daar Quentin, die
precies snapte hoe hij al die
merkwaardige, fantastische,
gruwelijke en mysterieuze
figuren tot leven moest wekken.
Tijdens het maken van de eerste
door Quentin geïllustreerde
verhalen (De Reuzenkrokodil
en De Griezels), hadden de twee

Toen Roald werkte aan het boek
De GVR (De Grote Vriendelijke
Reus), werd het hoog tijd voor
een tweede ontmoeting. Roald
was namelijk niet helemaal blij
met de reuzentekeningen van
Quentin. Het was niet dat hij
ze niet mooi vond, sterker nog:
hij vond dat het er veel te
weinig waren! Quentin

4
Grimmige
krokodil
Het allereerste boek van Roald
Dahl dat Quentin Blake illus
treerde was De Reuzenkrokodil
(1979). Meteen was duidelijk
hoe goed ze bij elkaar pasten:
beide mannen hielden nogal
van overdrijven en grapjes
maken. En hoppa, daar kwam
dus een geinige, maar angst
aanjagende krokodil uit! Eentje
met meer tanden dan je ooit
hebt gezien. Het beest doet er
alles aan om een lekker mals
kind te kunnen opvreten. Of het
hem lukt? Dat moet je
zelf maar lezen.

reisde dus af naar de schrijver.
En vond dat best een beetje
spannend. ‘Ik was zenuwachtig
en bang voor hem,’ vertelde hij
achteraf aan journalisten. Nergens
voor nodig, want dat bezoekje
werd het begin van een vriendschap tussen de schrijver en
illustrator. Quentin deed trouwens
ook braaf wat hem gevraagd
werd. Nu kun je bij het lezen van
de GVR niet om de bloeddorstige
Bloedbottelaar, Schrokschranzer,
Vleeslapeter, Mensenmepper en
andere reuzen heen.

Grote Vriendelijke Roald?
Toen Quentin bij Roald thuis was
en hem beter leerde kennen,
viel hem iets op: wat was de
schrijver zelf eigenlijk reusachtig!
En verrek, was Roald niet ook een

‘enorme man die dromen
in de hoofden van kinderen plantte’? Roald Dahl en
de GVR bleken nogal veel
van elkaar weg te hebben!
Daarop besloot Quentin
het uiterlijk van de Grote
Vriendelijke Reus nog wat te
verfijnen. Naar een zachter,
menselijker type… net zoals
Roald zelf. De laarzen die
Quentin voor de GVR had getekend, vond Roald nog niet
helemaal passend. Op een dag
kreeg Quentin een pakketje in de
bus. Er zat een oude sandaal van
Roald in… En kijk maar eens goed
naar de afbeeldingen van de GVR.
Wat heeft die nu aan zijn voeten?

Droomduo
De illustrator en de schrijver
bleven een droomduo tot Roald
stierf. Of Roald zonder Quentin
ook de beroemdste en succesvolste kinderboekenschrijver
was geworden? Daar komen we
nooit achter. Maar Roalds eigen
uitspraak over zijn dierbare illustrator doet denken van niet: ‘Het
zijn Quentins tekeningen die mijn
personages tot leven brengen,
meer nog dan de verhalen zelf.’

Quentin en de minpins
Na De Reuzenkrokodil illustreerde Quentin Blake alle boeken van
Roald Dahl, behalve één. In 1990 was hij zo druk bezig met het
boek Ieorg Idur, dat iemand anders de tekeningen van Heintje en
de minpins maakte. Die waren hartstikke mooi, maar ze waren
niet zoals die van Quentin. Hoe zou het boek eruitzien als hij de
illustraties had gemaakt? Sinds vorig jaar weten we het. Toen
verscheen er een nieuwe versie van Heintje en de minpins, met
tekeningen van Roalds trouwe vriend.
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VERDIEPINGSOPDRACHT
Ontwikkelingsgebied: burgerschap
Duur: 30 minuten
Nodig: stiften en grote vellen papier
Roald en Quentin bewezen hoe goed twee vrienden elkaar kunnen
aanvullen. De een kan geweldig verhalen verzinnen, de ander kan
briljant tekenen. Ook de vrienden in de boeken zijn samen stukken
sterker dan alleen. Kijk maar naar De GVR : Sofie zorgt ervoor dat
de GVR zich niet zo op z’n kop laat zitten door die vreselijke reuzen.

Over bijzondere vriendschappen gesproken… Die tussen
schrijver Roald Dahl en illustrator Quentin Blake kan ook
niet ontbreken. Op deze pagina’s lees je over het magische
droomduo. De twee waren het schoolvoorbeeld van hoe
je samen nog veel meer voor elkaar kunt krijgen dan
alleen. Want dankzij Quentin kwamen de merkwaardige,
gruwelijke en mysterieuze figuren van Roald tot leven.
Quentin maakte de baard van meneer Griezel precies zo
stekelig en smerig als Roald wilde. En Roald tipte hem
op zijn beurt op een heel grappige manier over de perfecte
schoenen voor de GVR. Op pagina 6/7 kunnen kinderen
ook aan de slag met een creatieve taalvaardigheids
opdracht: het verzinnen van compleet nieuwe woorden
om hun beste vriend te omschrijven.

En zij kan zich tijdens tijdens hun bizarre nachtelijke reizen veilig
in zijn oor nestelen. En wat dacht je van De giraffe, de peli en ik?
De aap zou nooit bij de hoogste ramen komen als de giraffe niet
zo’n enorme nek had. En een emmertje is ook best handig bij het
ramenlappen. Komt het toch goed uit dat de pelikaan z’n bek vol
sop heeft.

Kinderen de baas!
Wedden dat jullie in de klas ook veel meer voor elkaar krijgen als
je samenwerkt? Maar hoe zorg je dat je iedereen de rol krijgt die
het beste past? Verdeel de klas in groepjes van vier en verzin een
spannende missie.
Stel, een gemeen griepvirus heeft alle juffen en meesters én
schoolhoofden geveld. Gelukkig zijn kinderen immuun. De school
blijft open, en jouw groepje krijgt voor een dag de leiding.
Hoe verdelen jullie de taken? Laat de kinderen beginnen met op
een rijtje zetten wat hun sterkste eigenschappen zijn, en wat ze
leuk vinden om te doen. Al die sterke punten samen geven een
totaalbeeld van wat het groepje voor elkaar kan krijgen.
Hoe houd je samen zo goed en zo kwaad als het gaat de school
open? De kinderen kunnen hun masterplan op een groot vel
schrijven en tekenen. Daarna presenteren ze het in groepjes
aan de rest van de klas.
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Pagina 8

KNUTSELEN

Vrienden met magische krachten of te gekke oren wil
iedereen wel. Van papier-maché maak je ze zelf. Meer
dan een lege fles, oude kranten, tekenpapier, behanglijm
en verf heb je niet nodig. Of nou ja, fantasie natuurlijk.
Anders wordt het geen fantastische vriend.

1

Maak de behanglijm klaar zoals op het
pak staat. Scheur oude kranten en papier
in kleine stukjes. En verzin hoe je vriend
eruitziet.

2

Maak met een schroef twee gaatjes in je fles.
Daar doe je ijzerdraad door om armen van te
vormen. Oren maak je ook van ijzerdraad.
Een kroon knip je uit papier. Een neus, mond
of billen nodig? Verfrommel wat folie.
Met schilderstape plak je alles vast.

3

Kliedertijd! Beplak jouw vriend van onder
tot boven met snippers papier, die je in
de lijm doopt. Plak drie lagen papier over
elkaar. De laatste laag maak je van tekenpapier, dat is mooi wit. Oren van ijzerdraad
plak je met de derde laag papier vast. Laat je
vriend een nacht drogen.

4

Nu kun je met verf het gezicht en de outfit
van je vriend maken. Kwast hem van onder
tot boven vol vrolijke kleurtjes.

5

Versier ’m met balletjes, gekleurd tape,
mooie papiertjes, wollen haren of stukjes
stof.

Voor het maken van een fantastische vriend heb je niet
veel meer nodig dan papier-maché, een lege fles, oude
kranten, tekenpapier, behanglijm, verf en een flinke dosis
fantasie. Met de instructie op pagina 8 kunnen kinderen
de handen uit de mouwen steken en alle gedachtes over
vriendschap omzetten in een levensecht (of wat minder
levensecht) model.

TIP!
Teken met zwarte stift
lijntjes op je vriend.
Niet te netjes! Zo gaat-ie
een beetje op de reuzen
en dieren uit Roald Dahls
boeken lijken.

ACTIE !
De reuzenperzik
voor slechts
€ 5,-

www.roalddahl-boeken.nl

ISBN 978 90 261 4649 7

COLOFON Dit werkboekje is een speciale uitgave van Uitgeverij De Fontein voor kinderen in het primair onderwijs, en is

geproduceerd door Young Crowds. Coördinatie De Fontein Maartje Beukers en Maaike Maaswinkel Redactie De Fontein Mirjam
Hoekstra Uitgever YC Henriëtte van der Mark Coördinatie YC Alette Reneman Redactie YC Govrien Oldenburger en Lotte Stegeman,
Marrit Schuddebeurs (knutseltip en fotografie), Mariska Schotman (vormgeving) Illustraties copyright © Quentin Blake. Reacties
naar roalddahl@youngcrowds.nl; Postbus 8146, 1180 LC Amstelveen.

VERDIEPINGSOPDRACHT
Ontwikkelingsgebied: creativiteit/tekenen
Duur: 45 minuten
Nodig: stiften en papier
Zitten er in de klas toekomstige Quentin Blakes? Ware teken
talenten? Laat de kinderen koppels maken met hun vrienden/
vriendinnen. Om de beurt tekenen ze elkaar na, en dat proberen
ze in de stijl van Quentin Blake te doen. Een tikkeltje overdreven,
met slordige lijntjes en ledematen die niet helemaal meer in
proportie zijn. Verwerk de mooiste karaktereigenschappen in de

Quentin Blake

tekening. Het mag lekker gek. Wat vinden de kinderen de béste
eigenschappen van hun model? Een luisterend oor? Een gigantisch
hart? Of een heel grote mond?
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VERDIEPINGSOPDRACHTEN
De Grote Vrienden van Dahl-quiz
Ontwikkelingsgebied: taalvaardigheid
Duur: 20 minuten
Nodig: pen en papier
Nu de leerlingen van alles hebben geleerd over de verhalen van
Dahl, is het tijd voor een kennisquiz. Verdeel de klas in groepjes
van 4-6 leerlingen, geef ieder groepje een antwoordvel en laat ze
een naam voor hun groepje verzinnen in Roald Dahl-stijl.
Daarna lees je onderstaande vragen voor. Na elke vraag krijgen
de leerlingen een minuut bedenktijd. Ze mogen het lesboekje
gebruiken. Als alle vragen zijn voorgelezen, krijgen ze vijf minuten
voordat je de antwoordvellen ophaalt. Het groepje met de hoogste
score wordt benoemd tot reusachtige Dahl-helden.
1. Elke avond stelt Meneer Vos dezelfde vraag aan zijn vrouw.
Welke?
‘En, liefste? Wat mag het wezen vanavond?’
2. Wat zijn flitspoppers?
Keiharde, oorverdovende scheten die de GVR laat na een slokje
fropskottel.

6. Waar mag kleine Heintje absoluut niet naartoe van zijn
moeder?
Het Woud van het Kwaad.
7. W
 elke gevaren komen de bewoners van de reuzenperzik zoal
tegen?
Honger, haaien en Wolkenmannen.

Samen eten
Ontwikkelingsgebied: creatieve ontwikkeling
Duur: 45-120 minuten
Nodig: bakspullen
Hebben Roald Dahls vrienden echt iets te vieren, dan gaan ze
samen eten. Meneer Vos geeft een groot feestmaal, de GVR
krijgt een heerlijk ontbijt bij de koningin. En in de klas? Daar
organiseer je een high tea! Trakteert de klas de meester of juf
op een goddelijke perziktaart (gemaakt van reuzenperziken), of
maakt iedereen voor elkaar iets lekkers, zoals chocoladekoekjes?
Roald Dahl was gek op chocola!

3. Wie ontmoet James in de reuzenperzik?
Ouwe-Groene-Sprinkhaan, juffrouw Spin, Lieveheersbeest
en nog meer dieren (voor de kenner: een Duizendpoot, de
Zijderups, een Glimworm en een Regenworm).
4. Wat is de rol van de aap in De giraffe, de peli en ik?
De lenige glazenwasser.
5. Waar ontmoeten Sofie en de GVR elkaar
voor het eerst?
In de slaapkamer van het weeshuis waar
Sofie woont.

KLIK HIER
VOOR DE
DIGITALE LES
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