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Het boek De waanzinnige skivakantie
is geen gewoon verhaal ...
Het is een Boekbinder: een verhaal
waarin terloops verschillende
boeken genoemd worden. Handig als
boekpromotie. Je leerlingen worden zo
vanzelf nieuwsgierig naar die boeken!
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Maar De waanzinnige skivakantie biedt meer. Op de cover van het boek is een QR-code te
vinden. Met deze code breng je dit boek tot leven. Scan de code met je mobiel of tablet
en je maakt kennis met de schrijver en illustrator. Ook kom je veel meer te weten over de
boeken in het verhaal. Ideaal uitgangspunt voor een bijzondere leeservaring. En leuk om er
nog verdere activiteiten aan te verbinden. Deze lesbrief zit vol inspiratie!

Het verhaal in het kort
De vader van Stef heeft een verrassing. Stef kijkt hem opgetogen aan. ‘Ik krijg een
kat!’ schreeuwt hij blij. Maar helaas is het een heel andere verrassing. Ze gaan op
wintersport, samen met Stefs BFF Pleun. Het wordt een vakantie propvol boeken.
Stef leest over katten en Pleun leest een boek over stelende opa’s en oma’s. En dan
gebeurt er iets wat ze niet snel zullen vergeten ... Wil je nóg meer weten over deze
bijzondere uitgave? Bekijk dan de trailer op landvanlezen.nl!

Lessuggesties bij het boek
Verkiezing
In De waanzinnige skivakantie heeft de schrijver, Jørgen Hofmans, een paar verwijzingen
opgenomen naar andere boeken. Ze vormen een mooie aanleiding om deze boeken eens
extra onder de aandacht te brengen:

anneke scholtens
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verboden!

kijkverhaal
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Zorg ervoor dat deze boeken aanwezig zijn in de klas en vertel er kort iets over.
Kinderen kunnen ze daarna zelf lezen tijdens het dagelijks vrij lezen. Of, nóg
leuker, maak er een verkiezing voor je volgende voorleesboek van. Lees van
Lezen verboden! en Opa’s en oma’s stelen niet het eerste hoofdstuk voor. Laat je
leerlingen stemmen. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, ga je voorlezen.
Van schets naar illustratie
Madeleine van der Raad heeft de prachtige tekeningen in het boek gemaakt. Voor elke
tekening heeft ze eerst schetsen gemaakt. Met behulp van de QR-code ontdekken je
leerlingen hoe iedere illustratie is ontstaan. Leuk en leerzaam om tijdens een tekenles
de leerlingen zelf te laten ervaren. Laat ze ieder een eigen omslagillustratie maken bij
De waanzinnige skivakantie. Eerst maken ze een schets. Met behulp van de schets waar
ze zelf tevreden over zijn, wordt de uiteindelijke tekening gemaakt.
BFF-rijm
Stef en Pleun zijn BFF’s. In het verhaal draagt de vader van Stef een gedeelte uit de
gedichtenbundel Een B en twee F’en van Jan Paul Schutten voor:
‘Jullie zijn tenslotte als fanfares en trompetten.
Als broodjes en kroketten.
Jullie horen bij elkaar als hittegolf en zonnebrand.
Een menukaart en een restaurant.
Als schoothondjes en keffen.
Als een B en twee F’en.’
Kunnen de leerlingen met hun beste vriend(in) uit de klas zélf een ‘BFF-rijm’ bedenken?
Geef als tip mee dat ze de zinnen in de klas letterlijk mogen lopen. Door de rijmzinnen te
laten lopen, ervaren de kinderen of de zinnen ritmisch kloppen.
De boekenstop
Ga met behulp van de QR-code naar de illustratie van de boekenstop op bladzijde 16 in
het verhaal. Geef de leerlingen de opdracht om in kleine groepjes een ontwerp van een
boekenhoek voor in de klas te maken. Hoe ziet hun ideale boekenhoek eruit? Zijn er
kussens, stoelen of hangmatten? En welke boeken zijn er in hun boekenhoek te vinden?
Stripverhalen, fictieboeken, informatieve boeken, moppenboeken, versjesboeken,
toneelleesboeken én kijkverhalen? Laat ze een plattegrond maken en een boekenverlanglijst
invullen (download bijlage).
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