Activiteiten bij het leesboek Juf Beul
‘Vroeger was ik een beul.’ Juf zegt het met een serieus gezicht.
‘In mijn vorige leven.’
Sam schiet in de lach. ‘Ik was in mijn vorige leven een konijn,’ proest ze.
Sam gaat naar de zomerschool. Ze heeft een probleem met taal, zegt haar moeder.
De juf van de zomerschool gedraagt zich vreemd. Ze zegt dat ze in de Gouden
Eeuw een beul was …
Een leesboek met een avontuur dat kinderen in de zomerschool beleven.
Voor kinderen vanaf 7 jaar.
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1. Taal en Gouden Eeuw
Sam heeft woordvindingsproblemen. Als ze niet op een woord kan komen, probeert ze het
woord te omschrijven.
Maak een woordweb met de kinderen rond het woord Gouden Eeuw.
Maak kaartjes met woorden die te maken hebben met de Gouden Eeuw. Laat een kind het
woord omschrijven ZONDER het woord te noemen! Raden de andere kinderen het woord?
Je kunt ook gebruik maken van de kaartjes op het werkblad om het spel hints met de
kinderen te spelen. De woorden uitbeelden zonder geluid en zonder te praten.

2. Gouden eeuw
In de Gouden Eeuw werden specerijen uit andere landen gehaald. Net als in het boek, kun je
kinderen specerijen laten ruiken en proeven: raden wat je ruikt/proeft. Als ‘kers op de taart’
kun je na het verhaal te hebben gelezen, wentelteefjes bakken met kaneel!
Gebruik bijvoorbeeld:








Peper
Muskaatnoten
Foelie
Kaneel
Kruidnagel
Gember
Kardamom

3. Talenten
Vertel de kinderen: Sam heeft woordvindingsproblemen, Fatima heeft moeite met lezen en Jozef
vindt het spellen van woorden lastig. Toch leren zij met hun problemen omgaan! Iedereen heeft
wel een probleem.
Verdeel de klas in groepjes van drie tot vier kinderen, zodat ze van elkaar kunnen leren.
Opdracht 1: Hoe zou jij geholpen willen worden met je probleem? Wat is daarvoor nodig?
Opdracht 2: Ga samen op zoek naar je talenten. Waar ben je goed in? Kun je dat inzetten voor
je probleem? Waar ben jij goed in, volgens je klasgenoten? Hoe kunnen jullie elkaar
helpen met dingen die jullie moeilijk vinden?
Laat de groepjes tot slot hun oplossingen, talenten en hoe ze elkaar kunnen helpen aan de hele
groep presenteren.
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