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Hoera, de Roald Dahl-week gaat van start! Op 13 september
wordt de geboortedag van Roald Dahl gevierd en begint een
feestelijke week waarin leerlingen in de bovenbouw van de
basisschool de schrijver en zijn verhalen beter leren kennen.
In dit speciaal samengestelde werkboekje is dit jaar extra
aandacht voor het boek Sjakie en de grote glazen lift. Dit boek
past goed bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘Reis
mee!’, waarin reizen en bijzondere voertuigen centraal staan.
In deze lesbrief leest u wat dit werkboekje leerlingen
biedt. Ook krijgt u een vijftal verdiepingsopdrachten
waarmee u naar keuze aan de slag kunt gaan in de klas.

Op avontuur
met Sjakie

Over Sjakie en de
grote glazen lift
Dit verhaal begint waar Sjakie en
de chocoladefabriek ophoudt:
in Willie Wonka’s grote glazen
lift. Samen met zijn ouders en
grootouders – en Willie Wonka
– vliegt Sjakie boven de stad, op
weg naar de chocoladefabriek
waarvan hij de nieuwe eigenaar
is. Maar niets gaat volgens plan.
Door het geruzie van opoe Jakoba
drukt Sjakie te laat op de groene
knop. De lift schiet omhoog, sneller en sneller, hoger en hoger!
Het boek Sjakie en de grote glazen
lift kunt u nu bestellen voor
de speciale actieprijs van € 5,99.

WEEK
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Reisboekje van:

ACTIE !
Sjakie en de grote
glazen lift voor
slechts € 5,99
ISBN 978 90 261 4918 4
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Uitleg werkboekje
Pagina 2 & 3

OVER DE SCHRIJVER

Op deze pagina’s ontdekken leerlingen hoe dol
Roald Dahl was op reizen. Hij ging de hele wereld over.
Op de wereldkaart is te zien welke avonturen de
schrijver waar beleefde.

noorwegen
Llandaff, Cadiff, Wales

Newfoundland, Canada
Op zijn zeventiende meldde Roald zich als vrijwilliger aan voor een
ontdekkingsreis naar Newfoundland in Canada. Twintig dagen ploeterde
hij met een loodzware rugzak door kletsnatte moerassen en hij sliep
in een lekkende tent. Het was afzien, maar Roald maakte er een mooi
verhaal van. In zijn dagboek schreef hij: ‘Als er vanavond een enorme
reus langs zou komen die de vorige dag door het slechte weer verkouden
was geworden en nu onze tent zou pakken omdat hij een zakdoek nodig
had, zouden we allemaal wegdrijven in onze slaapzakken.’

Roald Dahl werd geboren op 13 september
1916. Zijn ouders vernoemden hem naar
Roald Amundsen, de eerste ontdekkingsreiziger die de Zuidpool bereikte. Roalds
ouders kwamen allebei uit Noorwegen,
daarom leerde hij van kleins af aan Noors
en Engels spreken. Handig, als je later veel
wilt reizen.

GREAT MISSENDEN, ENGELAND

Psst!
Wist je dat
Roald Dahl tijdens de
Tweede Wereldoorlog spion is
geweest voor Engeland?
Het was zijn taak om vrienden
te maken in Amerika en ervoor
te zorgen dat zij Engeland
zouden steunen tijdens
de oorlog.

In Sjakie en de grote glazen lift vliegen Willie Wonka, Sjakie en zijn
familie in een lift door de ruimte. Het allerliefst was schrijver Roald Dahl
met ze meegegaan. Hij was gek op reizen: hoe verder, hoe beter.
Bekijk de wereldkaart en ontdek wat hij waar beleefde.

*Deze informatie staat in de handleiding.

china

Met tekeningen van

Quentin Blake

Wist je dat… Sjakie en de
chocoladefabriek een record
verbrak in China? Van het boek
werden in één keer twee miljoen
exemplaren gedrukt.

Sjakie en de
chocoladefabriek

egypte
Na zijn vliegopleiding was het tijd voor Roalds eerste missie. Hij vloog naar een
geheime legerbasis midden in de woestijn. De plek was zo geheim dat Roald ’m
niet kon vinden. Hij zocht tot zijn benzine opraakte en hij een noodlanding moest
maken. Tijdens die noodlanding raakte hij een rotsblok en stortte neer in de woestijn. Hij ontwaakte zwaargewond – en zonder neus – in een Egyptisch ziekenhuis.
Benieuwd hoe dit avontuur afliep? Dat lees je in zijn boek Solo.

nairobi
In de Tweede Wereldoorlog meldde Roald zich als piloot aan bij
het leger. Hij moest alleen wel eerst leren vliegen. Dat deed hij
tijdens een soort snelcursus. Binnen een paar maanden kon hij zelfs
ondersteboven vliegen.

Roalds eerste baan was bij oliemaatschappij
Shell. Voor dit bedrijf woonde en werkte hij
drie jaar in Tanzania. De bootreis ernaartoe
was al een belevenis op zich. Vraag maar
aan je juf of meester.*

DE WONDERBAARLIJKE
2

Wist je dat…
Roald Dahl in
Frankrijk het liefst
mosselen en
Marseille, Frankrijk
slakken at?
Op zijn zestiende ging Roald alleen op vakantie. In Marseille
zag hij voor het eerst van zijn leven palmbomen. Na tien dagen
rondreizen ging hij terug naar huis, maar onderweg was hij al door
zijn geld heen. Daarom vroeg hij aan een man die er vriendelijk uitzag
of hij geld mocht lenen. Dat mocht en zo kwam Roald weer thuis.

Sjakie en de chocoladefabriek

NEW YORK, AMERIKA
Als beginnend schrijver woonde Roald
Dahl in New York. Daar werd hij verliefd
op de beroemde actrice Patricia Neal. Ze
trouwden en kregen vijf kinderen.

Het huis waar Roald met zijn gezin
woonde en waar hij zijn bekendste
boeken schreef, noemde hij het Gipsy
House. Als een verhaal klaar was,
sprak hij hier ook vaak af met Quentin
Blake, die alle personen uit Roalds
verhalen tot leven wekte met zijn
tekeningen. Toen Quentin en Roald
aan De GVR werkten, werden ze beste
vrienden. Quentin kwam vanaf dat
moment altijd met zijn schetsen langs
bij Roald, zodat ze samen konden
overleggen. Als Quentin daarna weer
naar huis ging, gaf Roald hem vaak
een ongewoon cadeautje mee. Zo
kreeg hij een keer twee oesters.
Lekker voor onderweg.

Elke zomer vierde de familie Dahl vakantie bij opa en oma in Noorwegen.
Roald was gek op zwemmen en kattenkwaad uithalen. Zo stopte hij
stiekem geitenkeutels in de pijp van de vriend van zijn zus. Elke avond
vertelde zijn moeder Noorse verhalen. Vaak gingen ze over heksen, reuzen en
trollen. Toen hij later schrijver werd, kwamen die herinneringen goed van pas.

REIZEN VAN

Wist je dat…
Roald Dahl de
Tanzania
Afrikaanse taal
Swahili
In Tanzania beleefde Roald veel avonturen. Sommige liepen maar net
sprak?
goed af. Zo keek hij op een dag uit zijn badkamerraam toen hij een zwarte
mamba – een levensgevaarlijke slang – op de tuinman af zag kronkelen. De
tuinman stond met zijn rug naar de mamba, dus zag het beest niet aankomen.
Roald brulde uit het raam om hem te waarschuwen. Net op tijd draaide de man zich om en
prikte de slang met de punten van zijn hark in de grond. Roald rende in zijn blootje naar
buiten om de man te helpen. Met zijn brul had hij het leven van de tuinman gered.

ROALD DAHL

WERKBLAD

FOTO © MICHAEL DYER
ASSOCIATES,
ILLUSTRATIE © QUENTIN
BLAKE, DESIGN

© BREMNER & ORR
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Print het werkblad met de lege wereldkaart voor de
leerlingen en vraag aan de klas of ze een kruisje kunnen
zetten bij de plekken waar zij zijn geweest. Kunnen ze ook
korte verhaaltjes maken over de avonturen die ze daar
beleefden? Het is natuurlijk ook mogelijk om het werkblad
te tonen op het digibord om dit onderwerp klassikaal te
bespreken.

Waar ben jij geweest?
Zet een kruisje op de plekken
die je hebt bezocht.
Wat beleefde je daar voor
avonturen?

TEST

DE UITSLAG

W ELK REISTYP E
B EN JIJ ?

Meeste ?
Je bent een
avonturier,
net als Willie
Wonka.

Ben jij avontuurlijk als Willie Wonka, ontspannen als Sjakie of lijk je op
opoe Jakoba en hou je helemaal niet van verandering? Doe de test!

1

2

3

4

6

Je koffer is gepakt, want
de vakantie begint bijna!
Hoe voel je je?
Blij, ik kan bijna niet
wachten tot het zover is.
Goed, ik heb er zin in.
Ik ben een beetje zenuw
achtig.
Tijdens de reis krijgen
jullie een lekke band én
jullie belanden in een file.
Wat vind je daarvan?
Ik baal enorm, want dan
komen we later aan, dat
levert vast problemen op.
Ik baal, maar blijf vrolijk.
Dit soort problemen lossen
zich vaak snel weer op.
Ik vind het geen probleem,
maar een kans op een nieuw
avontuur!

4

Hoe ziet jouw ideale
vakantie eruit?
Lekker veel slapen. Het liefst
kom ik mijn bed niet uit!
Mijn favoriete vakantie zit
vol spanning en sensatie,
zoals parachutespringen
of bergbeklimmen.
De hele dag zwemmen en
buiten spelen tot ik erbij
neerval.

5

Als je een vervoersmiddel
moet kiezen, waarmee reis
jij dan het liefst?
Met de trein, zodat ik lekker
naar buiten kan kijken
tijdens het reizen.
Met een helikopter, vliegtuig,
straaljager of raket. Hoe
sneller en hoger het gaat,
hoe beter!
Met de auto, want ik vind het
fijn om in een keer naar het
eindpunt gebracht te worden.
Stel je voor: je zit in de trein
onderweg naar je vakantieadres, maar bij het station
waar jij eruit moet, rijdt de
trein keihard door. Wat nu?
Ik vind het grappig en wacht
rustig af waar de trein ons
nu naartoe brengt.
Ik raak in paniek, straks
valt onze hele vakantie in
het water...
Ik ga op zoek naar de
conducteur om te vragen
waar de trein zal stoppen.

7

Wat doe je als je onderweg
ziet dat iemand in nood is?
Ik vind reizen zelf al
stressvol, dus ik hoop dat
iemand anders zal helpen.
Ik vraag aan m’n reisgenoten
of we hem/haar kunnen
helpen.
Ik trap hard op de noodrem,
natuurlijk help ik iemand
in nood.
Sjakie, Willie Wonka en
opoe Jakoba schieten met
de glazen lift zo de ruimte in!
Wat roep jij als jou dat zou
overkomen?
‘Grote gierende grasdoedels,
wat een geweldig mooie
reis!’
‘Wauw, wat een grappig
gevoel, ik voel me net een
luchtbel.’
‘Stop, we zullen verpletterd
worden. Ik wil naar huis.’

Bekijk
de uitslag!
Lees hier verder!

Bij het bootje en de tekst over Roalds bootreis naar
Tanzania hoort nog een grappig verhaal om met de
leerlingen te delen. Op de boot van Engeland naar
Tanzania zaten allemaal vreemde types. Zo deelde
Roald Dahl zijn hut met een man die elke dag zout op zijn
schouders strooide. ’s Avonds bij het eten deed hij alsof
hij last had van roos. Roald was razend benieuwd waarom
de man dit deed en ging op onderzoek uit. Wat bleek?
De man was zo kaal als een biljartbal! Hij droeg een pruik
en omdat hij wilde dat iedereen dacht dat zijn haar echt
was, gebruikte hij nep-roos.

Je springt de hele tijd op en neer van
plezier, geniet, bent ontzettend nieuwsgierig en neemt daardoor veel risico. Dat er
onderweg dingen mis kunnen gaan, doet je
niets. Jij bent nooit bang en weet overal een
oplossing voor, zelfs op reis. Punt om aan
te werken: je bent soms wat ongeduldig.
Niet iedereen is zo snel en enthousiast als
jij, houd daar een beetje rekening mee als je
samen met anderen reist.

Meeste ?
Je bent
nieuwsgierig,
net als Sjakie.
Je bent reislustig en benieuwd naar wat je
allemaal zult beleven op vakantie. Je staat
open voor nieuwe indrukken, maar bent
ook verstandig. Jij neemt geen onnodige
risico’s en vraagt hulp of advies als dat
nodig is. Als dingen anders lopen dan
verwacht, zit je niet direct in de put. Je kunt
alles redelijk zelfstandig oplossen. Punt
om aan te werken: je staat altijd open voor
ideeën van anderen, maar vergeet soms te
zeggen wat jij graag zou willen doen. Terwijl
je meestal van die leuke ideeën hebt!

Meeste ?
Je bent
voorzichtig, net
als opoe Jakoba.
Reizen of op een nieuwe plek logeren
maakt je niet direct dolblij. Je bent
voorzichtig en moet soms even wennen op
vakantie. Als je zeker weet dat alles in orde
is kun je er gelukkig wel van genieten. Punt
om aan te werken: probeer meer te genieten van de leuke momenten. Denk daar ook
aan terug als je ineens toch bang wordt,
gevaren ziet of heimwee krijgt op reis.

Brouw een
fantasiemedicijn
Willie Wonka heeft een magisch
middel uitgevonden om mensen te
verjongen: WonkaVite! Hij liet alles
27 dagen koken, zonder te roeren.
De klont die daarna in de pan lag,
hakte hij open en binnenin vond hij
een frummelende wonderpil.

Pagina 4 & 5

Een paar ingrediën
ten uit
zijn recept zijn:

Op deze pagina’s kunnen leerlingen individueel een
test maken. Ze ontdekken zo hoeveel zij lijken op de
personages uit Sjakie en de grote glazen lift en leren
zichzelf beter kennen. Zijn ze avontuurlijk als Willie
Wonka, ontspannen als Sjakie of lijken ze meer op opoe
Jakoba en houden ze niet van verandering? De uitslag
vinden leerlingen ook op deze pagina’s.

• De dooiers van de
eieren
van een floddervogel
• De wrat van een
wrattenzwijn
• Een liter duivenme
lk
• De giftanden van
een
adder

Nu jij!
Willie Wonka bedacht een medicijn om mensen
jonger te maken.
Wat voor medicijn wil jij uitvinden?

Welke drie magische ingrediënten kun jij bedenken?
Fantaseer erop
los en schrijf ze op:

1
2
3
Wat ga je met deze ingrediënten doen om er
een wondermedicijn van
te maken? (Denk aan: mengen, koken, invriezen,
klutsen, hakken of
in de lucht gooien.) Vul hieronder in:

Hoe ziet jouw medicijn eruit? Zijn het pillen,
een drankje of is het iets heel anders?
Teken het hier!

5

Op de rechterpagina worden leerlingen uitgedaagd om
zelf een magisch medicijn te bedenken. Stap voor stap
wordt hun fantasie geprikkeld. Eerst bedenken ze wat
voor medicijn ze willen uitvinden, welke gekke ingre
diënten daarvoor nodig zijn, hoe het gebrouwen wordt
en tot slot tekenen ze hoe hun fantasiemedicijn eruitziet.
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Pagina 6 & 7
Op deze pagina’s maken leerlingen kennis met de
husseltaal van Roald Dahl. De schrijver verzon niet
alleen fantastelijke verhalen, maar ook fantabuleuze
nieuwe woorden die lezers vaak hardop laten griechelen.
In het werkboekje is te lezen wat deze woorden
betekenen.
Leerlingen worden door middel van een quiz uitgedaagd
de taal van de schrijver te ontcijferen. De antwoorden
vinden ze naast de quizvragen.

QUIZ

VERZINTAAL

TIP 1

Roald Dahl verzon niet alleen fantastelijke* verhalen, maar ook fantabuleuze* nieuwe
woorden die lezers vaak hardop laten griechelen*. Kun jij Dahl-taal verstaan?
Met een beetje puzzelen en husselen kom je er vast uit. Succes!

Knip twee bestaande woorden los en plak ze
op een andere manier aan elkaar. Zo heeft de
GVR het over liegebrokken als hij liegbeesten
of jokkebrokken bedoelt en zegt hij smeergoor
in plaats van smerig of goor.

HUSSELTAAL EN

AND ERE VERZINSELS

b.
c.

2
a.
b.
c.

3
a.
b.
c.

6

In De GVR noemen de andere
reuzen de Grote Vriendelijke
Reus een gruttige garnaal.
Wat bedoelen ze met gruttig?
Schattig
Sappig
Piepklein
Mevrouw Zilver spreekt in
Ieorg Idur deze toverspreuk
uit: Ieorg Idur, Ieorg Idur,
drow retorg ne retorg!
Wat betekent dit?
Rijk worden, rijk worden,
ik wil veel geld!
Krimp Rudi, krimp Rudi,
word kleiner en kleiner!
Groei Rudi, groei Rudi,
word groter en groter!

4
a.

b.

c.

In welke zin wordt het woord
‘trapkrabber’ goed gebruikt?
Voordat het mensbaksel de
trapkrabber kon zien, sprong
hij snel de bosjes in.
Met een trapkrabber pulk je
gemakkelijk stukjes kauwgom
van de trap.
Dankzij de trapkrabber kun
je op lastige plekjes krabben
waar je anders niet bij kunt.

sn oskommer

5

a.
b.
c.

Wat is een ander woord
voor ‘kanariekoek’?
Vogelvoer
Onzin
fropsk
ottel
Traktatie

*

TROLLENKLOPPER

fantastelijk = fantastisch
fantabuleus = waanzinnig wonderbaarlijk
griechelen = grijnzen en giechelen tegelijk

van vachte
ren
naar oren

Antwoorden

a.

Willie Wonka, Sjakie en zijn
familie worden in Sjakie en de
grote glazen lift opgeschrikt
door Drochten. Wat zijn dat?
Kleine trollen die zich onder
je bed verstoppen
Kwaadaardige wezens die op
planeet Verdel leven
Krijsende heksen die allergisch
zijn voor kinderen

1 = b. Deze monsterlijke wezens
hebben een groenbruine slijmerige huid en grote witte ogen
met rode pupillen. Ze zijn heel
griezelig, maar leven gelukkig
alleen ver weg in de ruimte.
2 = c. De andere reuzen noemen
de GVR gruttig omdat hij veel
kleiner is dan zij. Het komt van
het woord grut dat mensen ook
weleens gebruiken als ze het
over kleine kinderen hebben.
3 = c. Mevrouw Zilver wil heel
graag dat haar schildpad Rudi
groeit. Haar bovenbuurman
meneer Hoppe heeft deze toverspreuk bedacht. Je ontcijfert hem
door de woorden van achteren
naar voren te lezen.
4 = a. Een trapkrabber heeft
niks met de trap of krabben
te maken. Het is een dier uit
Reuzenland dat geen mensbaksel (=mens) ooit gezien heeft.
Net als de grasgarnaal en de
schurfsluiper.
5 = b. Kanariekoek is afgeleid
van het woord lariekoek dat
onzin betekent. Als Willie Wonka
zegt dat de Drochten verslagen
zijn, noemt opoe Jakoba dat
‘Larie en kanariekoek!’

1

Als de leerlingen – na het maken van de quiz – hebben
kennisgemaakt met de verzinsels van Roald Dahl worden
ze uitgedaagd zelf een gruwelijke taal te bedenken. Met de
tips van de schrijver zelf kunnen ze aan de slag. Dit zijn de
tips die worden genoemd in het werkboekje:

Een zelfverzonnen taal
maakt een verhaal niet
alleen extra spannend
of grappig, het is ook
nog eens leuk om te
bedenken. Lees de tips
van Roald Dahl en ga
zelf aan de slag.

B ED ENK J E EI G EN

G RUW ELI JK E TAA L
Nu jij!

TIP 2

Schrijf namen achterstevoren, net als
in Ieorg Idur. Wat dacht je van Alli
Rog, Lido Kork en Rednam Alas?

Schrijf hier je zelfverzonnen woorden
op. Hoe kunnen lezers ze ontcijferen?

TIP 3
Hussel letters door elkaar, schrijf het net
even anders of laat een letter weg. De
GVR noemt een professor een prosseffor
en giraffen sieraffen. Welke letter vergeet
hij bij het woord webbelkous?

TIP 4
Laat verzonnen woorden op elkaar rijmen.
Dat leest lekker en klinkt vrolijk. Wat
dacht je van akkiebakkie (heel erg vies) en
Oempa-Loempa’s (de mannetjes die in de
fabriek van Willie Wonka werken).

TIP 5
Maak gebruik van klanken.
Woorden die met gr- of krbeginnen, klinken vaak hard of
gemeen, zoals gruwelijk en krijsen.
Woorden die met gl- of sl- beginnen,
klinken juist glibberig of slijmerig.
Zo bedacht Roald Dahl slobbers
(slijmige wezens), sloerieblubber
(blubber waarin slobbers leven)
en glibberslijmers (iemand die
onvriendelijk is).

7

• 	Knip twee bestaande woorden los en plak ze op een
andere manier aan elkaar.
• 	Schrijf namen achterstevoren, net als in Ieorg Idur.
• 	Hussel letters door elkaar, schrijf het net even anders of
laat een letter weg.
• 	Maak gebruik van klanken. Woorden die met gr- of
kr- beginnen, klinken vaak hard of gemeen, zoals
gruwelijk en krijsen. Woorden die met gl- of slbeginnen, klinken juist glibberig of slijmerig.
• 	Laat verzonnen woorden op elkaar rijmen.
Dat leest lekker en klinkt vrolijk.
In het werkboekje vinden leerlingen bij elke tip ook
voorbeelden om ze op weg te helpen.
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Pagina 8

KNUTSELEN

JE EIG EN
RUIMTEHOTEL

Sjakie reist
plotseling naar de
ruimte. Stel dat jij
daar zou belanden,
waar zou je dan
willen slapen?
Maak je eigen
ruimtehotel!

DIT HEB JE NODIG:
• Plastic fles, wc-rollen
of andere verpakkingen
• Gekleurd tape
• Papier
• Aluminiumfolie
• Potloden of stiften
• Schaar
• Nylondraad

Kamer met uitzicht
Als je in de ruimte bent, wil
je alles wel goed kunnen zien.
Als je een plastic fles gebruikt,
krijgt jouw hotel veel ramen.
Plak papier of tape op de
plekken waar je geen ramen
wilt hebben. Het is extra
leuk als je door de ramen
heen de astronauten ziet.
Of hebben de Drochten je
hotel al ingepikt? Je kunt een
getekende astronaut (of Drocht)
in je ruimtehotel laten zweven door ’m aan
een nylondraadje te hangen die je binnen
in de fles vastplakt.

TIP!

Knip de onderkant
uit de fles, dan
kun je het draadje
makkelijker
vastplakken.

Een zilveren worst
Het Amerikaanse ruimtehotel waar Willie
Wonka en de anderen naar binnen gaan, lijkt op een
driehonderd meter lange worst. Met wcrollen, die je aan
elkaar vastmaakt, kun je een ruimtehotel maken dat hierop
lijkt. Met aluminiumfolie geef je ’m een echte spacelook.
Teken deuren en ramen op gekleurd papier, knip ze uit en
plak ze op je ruimtehotel. Vergeet het landingsplatform niet!

TIP!
En nu?
Tijd om
samen
avonturen
te beleven!
www.roalddahl-boeken.nl

Gebruik je fantasie. Jouw hotel hoeft niet langwerpig te zijn,
wat dacht je van rond of kronkelend als een slang?

In Sjakie en de grote glazen lift reizen Willie Wonka,
Sjakie en zijn familie door de ruimte, waar ze een
ruimtehotel tegenkomen. Op laatste pagina van het
werkboekje vinden leerlingen een knutseltip waarmee
ze een eigen ruimtehotel kunnen maken. Dit kan thuis
of op school. Voor het ruimtehotel zijn de volgende
materialen nodig:
• 	Plastic fles, wc-rollen of andere verpakkingen
• 	Gekleurd tape
• 	Papier
• 	Aluminiumfolie
• 	Potloden of stiften
• 	Schaar
• 	Nylondraad

ACTIE !
Sjakie en de grote
glazen lift voor
slechts € 5,99
ISBN 978 90 261 4918 4
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VERDIEPINGSOPDRACHTEN
1 | Trefbal in Plus- en Minland
Ontwikkelingsgebied: bewegingsonderwijs
Duur: 35 minuten (2 potjes van 15 minuten en 5 minuten
adempauze)
Nodig: een of meerdere zachte ballen, lintjes in 2 kleuren,
speelveld dat je in twee helften kunt verdelen
(gymzaal, grasveld of schoolplein).
Verdeel de klas in twee teams. Geef elk team een eigen kleur.
Het ene team laat je afreizen naar Minland in de chocoladefabriek.
In dit mistige, spookachtige land krijg je gegarandeerd kippenvel,
en vind je mensen terug die te jong zijn geworden door de
magische Wonka-Vite. Het andere team kan spelers weer terug
toveren naar Plusland en als ze je weten te raken, word je juist
weer jaren ouder.
Je kunt dit spel met een of meerdere ballen spelen. Het team dat
de bal heeft, probeert iemand van het andere team te raken met
de bal. Het doel van het spel is zo veel mogelijk spelers van het
andere team afgooien – of ‘meenemen’ naar het andere land.

Als de bal een speler ergens op het lichaam raakt, is hij of zij af,
maar ze mogen elkaar niet op het hoofd raken. Wordt een speler
geraakt? Dan moet hij of zij achter het vak van de tegenstander
– Minland – gaan staan. Komt er een bal zijn of haar kant op?
Dan mag de speler ’m pakken en iemand van de tegenstanders
proberen af te gooien. Lukt dat? Dan mag hij of zij het veld – en
dus het Plusland – weer in!
Is iedereen van één team af? Dan wint het andere team. Of houd
de tijd bij – bijvoorbeeld 15 minuten – en het team dat op dat
moment de meeste spelers in het veld heeft, wint.

Spelregels
•	Iemand afgooien mag alleen rechtstreeks, via de grond telt dus
niet.
•	Als iemand een bal vangt, in plaats van dat hij of zij wordt
afgegooid, dan mag die persoon direct verder spelen en is het
andere team dus aan de beurt.
•	Ook mag er bij een vangbal iemand van dat team terug in het
spel.
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2 | Iets engs in de liften
Ontwikkelingsgebied: taalvaardigheid en
creatieve ontwikkeling
Duur: 45 minuten
Nodig: pen en papier of laptop, computer of tablet.
Voor de extra tekenopdracht: potlood, verf, wasco en ander
tekenmateriaal.
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Sjakie zit met zijn ouders, grootouders en meneer Wonka in de
grote glazen lift. Ze vliegen door de lucht en gaan verder en verder
omhoog. Meneer Wonka laat de lift hoger en hoger vliegen. Helaas
drukken ze net te laat op een knopje en poef! De lift vliegt door de
ruimte. Daar haken ze zichzelf vast aan een reusachtig ruimtehotel. Eenmaal binnen kijken ze hun ogen uit. Lees het volgende
fragment uit Sjakie en de grote glazen lift voor in de klas:
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Hoe zal dit verhaal verder gaan?

Tekentip

Vraag de leerlingen om hun fantasie de
vrije loop te laten en laat ze op papier
zetten hoe zij denken dat dit af zal lopen.
Je kunt de leerlingen wat vragen stellen
om ze op weg kunnen helpen. Bijvoorbeeld: komen Sjakie, meneer Wonka en
de anderen veilig terug naar de lift?
Wat zullen die groenig-bruine wezens
gaan doen? Wanneer iedereen klaar is
met schrijven, kunnen de verhalen worden
voorgelezen in de klas.

Laat de leerlingen een tekening
maken van de wezens die in de
liften staan. Hoe denken zij dat die
wezens eruitzien? Ze kunnen wat
uiterlijke kenmerken halen uit het
verhaal dat net is voorgelezen,
maar het is extra leuk als ze zelf
dingen bedenken. Zijn de wezens in
hun verhaal lief of juist boosaardig
en wat gaan ze doen?
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3 | Rekenen met de Oempa-Loempa’s
Ontwikkelingsgebied: begrijpend lezen en rekenen
(redactiesommen)
Duur: 10 minuten
Nodig: pen en (klad)papier, eventueel een tafelkaart, telraam of
rekenmachine, rekenwerkblad op pagina 9 van deze lesbrief.

Rekenwerkblad (zie rekenwerkblad voor leerlingen op pag. 9)
De drie grootouders van Sjakie, die in het bed liggen, krijgen
12 pillen van meneer Wonka. Met die pillen zullen ze weer jaren
jonger worden.
Vraag 1.
Hoeveel pillen krijgt iedere grootouder als de 12 pillen eerlijk
worden verdeeld?
Vul in:

pillen.

Vraag 2.
Als je 1 pil slikt, word je gelijk 20 jaar jonger.
Hoeveel jaar jonger wordt elke grootouder als ze pillen eerlijk
hebben verdeeld?
TIP: neem het antwoord van vraag 1 en doe dat x 20.
Vul in:

x 20 =

Vul hier het aantal jaar dat
ze jonger moet worden:

jaar jonger.

Vraag 3.
Helaas voor grootmoeder Willemina gaat het niet helemaal
volgens plan. Ze wordt jonger en jonger en krimpt tot ze helemaal
is verdwenen. Belangrijk om te weten, ze was 78 toen ze de pillen
innam. Hoe oud is zij nu?
TIP: doe 78 – het antwoord van vraag 2.
Vul in: ze is nu -

Grootmoeder Willemina is nu 405 jaar oud.
Min de jaren die ze wil worden: - 78 jaar

jaar oud.

Vraag 4.
Willie Wonka en Sjakie vinden grootmoeder Willemina terug
in Minland. Met een flitsspuit vol Vita-Wonk zorgt Willie Wonka
ervoor dat Sjakies oma weer in Plusland terechtkomt.
Maar ze krijgt liters van het medicijn en is nu stokoud.
Ze ontdekken dat ze 405 jaar oud is! Gelukkig kan ze met de
juiste dosis pillen weer 78 jaar worden. Maar hoeveel pillen heeft
ze dan nodig? Reken maar mee!

Vraag 5.
Als elke pil je 20 jaar jonger maakt, moet je het antwoord van
vraag 4 delen door 20.
Hoeveel is dat? Je mag het antwoord afronden op een heel getal.
Dus :
het antwoord van vraag 4 : 20
=

pillen!

Antwoorden
Vraag 1. 	Er zijn 12 pillen en 3 grootouders.
4 is dus het goede antwoord.
Vraag 2. 	Er zijn 4 pillen x 20 jaar = 80 jaar jonger.
Vraag 3. Ze is 78 – 80 = -2 jaar oud.
Vraag 4. 	327 is het aantal jaar dat ze jonger
moet worden.
Vraag 5. 	327: 20 = 16 pillen. Het exacte antwoord is 16,35.
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4 | De grote Sjakie-kennisquiz
Ontwikkelingsgebied: taalvaardigheid
Duur: 30 minuten
Nodig: pen, papier.
Nu de leerlingen alles weten over Sjakie en de glazen lift is het tijd
voor een kennisquiz. Verdeel de klas in teams van 4-6 leerlingen.
Elk groepje krijgt een antwoordvel. Voordat de quiz begint, bedenken de leerlingen een naam voor hun team. Deze naam schrijven
ze boven aan hun antwoordvel. Lees onderstaande vragen voor. Na
elke vraag krijgen de leerlingen een minuut bedenktijd. Geef de
leerlingen na de laatste vraag vijf minuten de tijd om al hun antwoorden te controleren en openstaande vragen in te vullen. Haal
vervolgens de antwoordvellen op, kijk ze na en vertel de leerlingen
wat de juiste antwoorden waren. De leerlingen uit het team met
de hoogste score mogen zichzelf De Grote Sjakie-experts noemen.
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Vraag 6. 	Maak het tweede couplet af van het lied dat juffrouw
Tips voor de president zingt:
De grootste man die ik bezing,
de hoogste excellentie,
was een miezerig klein ding,
een onbeduidend ventje.

Ik ken hem al van jongs af aan.
Hij zat bij mij op schoot.
Ik liet hem op zijn potje gaan
Antwoord: met beide billetjes bloot.
Vraag 7. 	Hoe noemt Willie Wonka de pil die je jonger kan
maken?
Antwoord: 	Wonka-Vite

Vraag 1.	Hoe heet het boek over Sjakie dat vóór Sjakie en de
grote glazen lift verscheen?
Antwoord: Sjakie en de chocoladefabriek

Vraag 8. Hoeveel verjongingspillen slikt opa Jakob?
Antwoord: 	Nul (dit is een instinker, de andere grootouders nemen
er elk vier)

Vraag 2. 	Hoeveel mensen reizen er mee met de grote
glazen lift?
Antwoord: 	8 (Sjakie Stevens, Willie Wonka, meneer en mevrouw
Stevens, opa Jakob en opoe Jakoba, grootvader
Willem en grootmoeder Wilhelmina)

Vraag 9. 	Hoe oud is grootmoeder Wilhelmina voordat ze de
verjongingspillen slikte en hoe oud is ze daarna?
Antwoord: 	Voordat ze de vier pillen slikt 78 en daarna min 2 (voor
elk goed antwoord krijgen de leerlingen een halve
punt)

Vraag 3. 	Welke kleur heeft het knopje van de lift waarop
Willie Wonka drukt en waardoor de lift als een raket
door het dak van de fabriek schiet?
Antwoord: Bruin

Vraag 10. 	In welk jaar verscheen het boek Sjakie en de grote
glazen lift in Engeland?
Antwoord: 1973

Vraag 4. 	Waar denken de president van Amerika en de tolk dat
Sjakie en de bemanning en de lift vandaan komen?
Kies uit:
a. Tagalog of Ugro
b. Tungus of Tupi
c. Mars of Venus
Antwoord: c. Mars of Venus

Vraag 10 is een schattingsvraag. Als er meerdere teams zijn met
dezelfde einduitslag, dan wint het team dat het dichtst bij het
antwoord van vraag 10 in de buurt komt.

Vraag 5. 	Hoe heten de slijmerige monsters die het ruimtehotel
zijn binnengedrongen?
Antwoord: Drochten
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5 | Op pad in de fabriek
Ontwikkelingsgebied: creatieve ontwikkeling
Duur: 30 minuten
Nodig: ruitjespapier, stiften of potloden.

Willie Wonka snelde voor hen uit, links, rechts, rechts, links,
en opa Jakob zei: ‘Houd mijn hand goed vast Sjakie, het
zou vreselijk zijn om hier te verdwalen.’
Willie Wonka kent de weg in de chocoladefabriek op
z’n duimpje. Maar hoe vindt Sjakie straks de weg als de
fabriek van hem is? Laat de leerlingen een plattegrond
maken om hem op weg te helpen.
Met dit stappenplan lukt het ze vast:
1. Teken eerst de buitenlijnen van de fabriek.
2. 	Maak daarin verschillende ruimtes. Vergeet de deuren
en gangen niet.
3. 	Wat staat er in de ruimtes? Teken dat erin en schrijf
het erbij.
Je kunt een plattegrond van één verdieping maken,
maar je kunt ook een dwarsdoorsnede maken van alle
verdiepingen van en onder de fabriek.
TIP: Teken een notenkamer, rotstoffeemijn of uitvindkamer
zoals die ook in het boek staan. Of verzin zelf nieuwe
namen en ruimtes, de chocoladefabriek is zo enorm dat
Roald Dahl vast niet over alle kamers geschreven heeft.

KLIK HIER
VOOR DE
BESTAANDE
DIGITALE LES

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.
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Rekenen met de
Oempa-Loempa’s
De drie grootouders van Sjakie, die in het
bed liggen, krijgen 12 pillen van meneer
Wonka. Met die pillen zullen ze weer jaren
jonger worden.
Vraag 1.
Hoeveel pillen krijgt iedere grootouder als de 12 pillen eerlijk
worden verdeeld?
Vul in:

pillen.

Vraag 2.
Als je 1 pil slikt, word je gelijk 20 jaar jonger.
Hoeveel jaar jonger wordt elke grootouder als ze pillen eerlijk
hebben verdeeld?
TIP: neem het antwoord van vraag 1 en doe dat x 20.
Vul in:

x 20 =

jaar jonger.

Vraag 3.
Helaas voor grootmoeder Willemina gaat het niet helemaal
volgens plan. Ze wordt jonger en jonger en krimpt tot ze helemaal
is verdwenen. Belangrijk om te weten, ze was 78 toen ze de pillen
innam. Hoe oud is zij nu?
TIP: doe 78 – het antwoord van vraag 2.
Vul in: ze is nu -

jaar oud.

Grootmoeder Willemina is nu 405 jaar oud.
Min de jaren die ze wil worden: - 78 jaar
Vul hier het aantal jaar dat
ze jonger moet worden:

Vraag 5.
Als elke pil je 20 jaar jonger maakt, moet je het antwoord van
vraag 4 delen door 20.
Hoeveel is dat? Je mag het antwoord afronden op een heel getal.
Dus :
het antwoord van vraag 4 : 20
=

Vraag 4.
Willie Wonka en Sjakie vinden grootmoeder Willemina terug
in Minland. Met een flitsspuit vol Vita-Wonk zorgt Willie Wonka
ervoor dat Sjakies oma weer in Plusland terechtkomt.
Maar ze krijgt liters van het medicijn en is nu stokoud.
Ze ontdekken dat ze 405 jaar oud is! Gelukkig kan ze met de
juiste dosis pillen weer 78 jaar worden. Maar hoeveel pillen heeft
ze dan nodig? Reken maar mee!

pillen!

