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STAAL  | LESBRIEF | KINDERBOEKENWEEK 2019

Reis mee met Staal in de Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek 2019 vindt plaats van woensdag 2 oktober tot en met donderdag 

13 oktober 2019. Dit jaar staan kinderboeken over vervoermiddelen jaar centraal, onder het 

motto Reis mee!.

De lesstof in Staal wordt concentrisch aangeboden, waardoor thema’s probleemloos omgewisseld 

kunnen worden binnen het leerjaar. Kies tijdens en rondom de Kinderboekenweek een thema 

uit Staal dat aansluit bij het thema Reis mee! en besteed zo binnen het reguliere programma 

aandacht aan de Kinderboekenweek.

Groep 4 – Onderweg

Het thema-icoon van het thema Onderweg – een fi ets – toont al aan dat dit thema uitstekend past 

bij Reis mee! 

Onderweg gaat over wat je doet, ziet en hoort als je reist, van huis naar school of misschien zelfs 

helemaal alleen met de trein van oma naar huis.

TIP

Vraag aan het eind van week 3 aan de kinderen om een bijzonder vervoermiddel te kiezen 

en te bedenken hoe hun tocht dan was verlopen. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om met een 

luchtballon of met een tractor naar school te gaan? Hoe gaat dat? Wat zie je en hoor je dan? 

Praat er samen over. Laat de kinderen het eventueel opschrijven of tekenen. 

Groep 5 – Draaien

Ook Draaien heeft een thema-icoon dat al meteen de link met vervoermiddelen laat zien, namelijk: 

een wiel. Dit thema gaat over het wiel en wat door de uitvinding van het wiel allemaal kan draaien 

en rollen. 

TIPS

In de themafi lm en in les 1 zien kinderen allemaal vervoermiddelen. Vraag in les 1, 

aansluitend op de kijkvraag na de themafi lm: Welke vervoermiddelen met wielen ken je 

allemaal? Welke vervoermiddelen zónder wielen ken je? Concludeer samen dat er heel 

veel vervoermiddelen mét wielen zijn. 

Begin over elk voertuig dat in het bronnenboek te zien is een kort gesprekje: Wie heeft 

er weleens in/op zo’n vervoermiddel gereden? Hoe was dat? Hoe moet je dit vervoermiddel 

besturen? 

Laat in les 5 de kinderen een beschrijving maken van rijdend speelgoed, zoals een step, 

skelter of skateboard.
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Groep 6 – Zeebenen

Zeebenen zijn benen die gewend zijn om het evenwicht te bewaren op het dek van een schip. Dit 

thema gaat over reizen met vervoermiddelen op zee. Verschillende soorten schepen en het leven 

op het water komen aan bod. 

TIP

Praat gedurende het thema over ervaringen die kinderen zelf hebben met varen en boten: 

Welke soorten boten kennen ze? Zijn er kinderen die zeilen/roeien/kanoën? Wie is er weleens 

met een boot op vakantie gegaan? Wie heeft er weleens op een veerboot gezeten? Hoe was dat? 

Groep 7 – Strips

In stripboeken kan alles! Striphelden reizen dan ook vaak met de meest fantastische 

vervoermiddelen: Suske en Wiske in een gouden locomotief, Lucky Luke op zijn paard  

Jolly Jumper, de Flintstones in hun prehistorische loopwagen. 

TIP 

Zoek stripboeken waarin de stripfiguren reizen met bijzondere vervoermiddelen en leg de 

boeken gedurende het thema ter inzage in de klas. Laat kinderen ook zelf stripboeken zoeken 

of meenemen. 

Groep 8 – Ruimte

Het thema-icoon van Ruimte is een raket. In het thema wordt uitgelegd hoe een ruimteschip in 

elkaar zit, hoe een ruimteschip gelanceerd wordt en hoe je leeft, eet en slaapt in een ruimteschip. 

Er is een interview met de auteur van het prentenboek van de Kinderboekenweek: André Kuipers. 

In het denkgesprek in les 7 praten de kinderen erover of ze zelf door de ruimte zouden willen 

reizen en praten ze bovendien over het echte ruimtehondje Laika (het hondje in het prentenboek 

van Kuipers heet ook Laika). 

TIP

Praat over ruimtereizen. Is het mogelijk naar Mars te reizen? Hoe overbrug je de jaren reistijd 

naar een planeet hier ver vandaan? Wat is het uitzicht uit het ruimteschip? Kennen de 

kinderen films en series over ruimtereizen? Wat vinden ze hiervan? Hoe denk jij dat het is om 

gewichtloos te zijn? 

Boekenlijsten

Op Mijn Malmberg vind je bij elk thema boekenlijsten met suggesties voor bijpassende 

kinderboeken. Verzamel boeken uit deze tips en leg ze ter inzage en om te lezen in de klas. 


