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Lesbrief!
Knetters in de klas :)

Dit is ook het thema van DigiKnetters 2021, de állerleukste 
online activiteit uit de Kinderboekenweek. DigiKnetters 
is een top-activiteit voor in de klas. Leuk, leerzaam 
en, - dankzij deze lesbrief -laagdrempelig voor jou als 
leerkracht. Kinderen plezier geven in lezen. Precies waar 
het om draait. 

Ga met je klas op Kinderboekenavontuur, van 3 tot en met 
17 oktober 2021. Je start het avontuur via knettersfeest.nl. 
Speciaal voor DigiKnetters schreef Mirjam Oldenhave 
een uniek Mees Kees verhaal. Onderweg ontmoet je 
kinderboekenschrijvers en illustratoren, zoals Frank van 
Pamelen, Rick de Haas en Jørgen Hofmans. Ook Paul van 
Loon is van de partij!

Ga van verhaal naar verhaal. Elk verhaal wordt voorgelezen, 
maar kinderen kunnen het ook zelf lezen via een e-boek 
in DigiKnetters. Bij elk verhaal zijn opdrachten en krijgen 
kinderen boekentips voor nog meer leesplezier.  

Voorbereiding
Plan vijf momenten in de Kinderboekenweek waarop je 
klas werkt aan DigiKnetters. Het kinderboekenavontuur 
komt zondag 3 oktober online. Dan kun je met deze lesbrief 
eerst zelf op avontuur als voorbereiding op de activiteiten 
in de klas. Vraag eventueel de lees(media)consulent van de 
Bibliotheek om ondersteuning of advies. 

Wat heb je nodig?
 ʇ Digibord
 ʇ Werkblad geprint voor iedere leerling

Introductie

Introduceer het online kinderboekavontuur DigiKnetters met 
de vraag wat kinderen later willen worden. Welke beroepen zijn 
er? Wat is daar leuk aan? Zijn er ook nadelen?  Voor de leerlingen 
is er een werkblad. Laat de leerlingen de antwoorden 
opschrijven bij opdracht 1. Bespreek de antwoorden met 
de klas. 

Van start met DigiKnetters

Open het kinderboekenavontuur DigiKnetters via 
knettersfeest.nl. Bekijk het filmpje aan het begin van het 
avontuur met de klas. Het is cabaretier en radiopresentator 
Christel de Laat. Ze nodigt iedereen uit om op ontdekking 
te gaan in het kinderboekenavontuur en thema van de 
Kinderboekenweek: worden wat je wil!

Centraal in het avontuur staat een uniek Mees Kees verhaal. 
Maar er gebeuren vreemde zaken in dit verhaal. Waarom 
scheurt de bus met de klas van Mees Kees zo akelig hard over de 
weg? Waarom staat er een soort vampier op straat? Hoezo branden 
er zoveel kaarsen in het kasteel? En waarom moeten alle kinderen 
trucker worden? 

Op al deze vragen krijg je het antwoord door te luisteren 
naar de verhalen in DigiKnetters, speciaal geschreven voor 
deze Kinderboekenweek. Door Frank van Pamelen, Jørgen 
Hofmans, Anke Werker en Jolanda Horsten. 

Brandweerman… gymleraar… acteur… dokter… 
TikTokker… loodgieter… Tijdens de Kinderboekenweek 
gaat het dit jaar over beroepen. Worden wat je wil!

TIP! Teken en schrijf na de het luisteren naar of voorlezen 
van de verhalen op een muurkrant wat er in het verhaal is 
gebeurd. Dit biedt leerlingen houvast om het hele verhaal 
te volgen.

http://www.knettersfeest.nl
http://www.knettersfeest.nl
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 ʞ Flits - Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

Ga voordat je het avontuur start met de klas in gesprek over deze schrijvers. Wie heeft wel eens een boek van een van hen gelezen? 
Misschien wel, maar weet je dat niet. Laat op het digibord de website jeugdbibliotheek.nl zien en ga op zoek naar boeken van deze 
auteurs. Zijn er in de schoolbibliotheek boeken van deze schrijvers? Stuur twee leerlingen op pad en laat ze een tentoonstelling 
maken van de boeken.

Wedstrijd tekenen

Vier illustratoren maakten een tekening bij vier verhalen: Rick de Haas, Marieke Coenen, 
Els Vermeltfoort en Nicolle van den Hurk. Bij het vijfde verhaal, van Frank van Pamelen, 
is nog geen tekening. Die mogen kinderen zelf maken. Dit is een tekenwedstrijd. Kijk 
op knettersfeest.nl hoe je hieraan meedoet. De prijs? Honderd ansichtkaarten met de 
winnende tekening. Om op te sturen naar opa, oma, tante, vriend of vriendin. Daarnaast 
mag de winnaar, - samen met zijn of haar beste vrienden -, een workshop illustreren volgen. 

1. Studiereis

 ʞ Luister naar het verhaal ‘Studiereis’ over de klas van Mees 
Kees. Er gebeuren vreemde zaken. Welke vreemde zaken 
zijn dat? Laat de leerlingen de antwoorden opschrijven op 
het werkblad bij opdracht 2.  
 
Vragen: 1) Waarom scheurt de bus van Mees Kees zo hard? 2) 
Waarom branden er kaarsen in het kasteel? 3) Waarom staat er 
een soort vampier voor het gebouw? 4) Waar is kamer E? en  
5) Waarom moeten alle kinderen trucker worden? 

 ʞ Bekijk en bespreek met de leerlingen de illustratie bij dit 
verhaal, gemaakt door Rick de Haas. Wat zien de leerlingen? 
Wat vinden ze leuk of mooi? Wie heeft er wel eens boeken gezien 
die getekend zijn door Rick de Haas? Mees Kees en De Gorgels 
bijvoorbeeld.

 ʞ De Tilburgse rapper Jelle Verse maakte speciaal voor de 
Kinderboekenweek een rap over beroepen. Bekijk het 
filmpje en laat de leerlingen zelf een rap maken. Kijk 
hier voor Top-tips voor een top-rap! Misschien vinden 
de leerlingen het ook wel leuk om er een filmpje van te 
maken.

 ʞ Bespreek de boekentips bij dit verhaal. Laat op het digibord 
de website jeugdbibliotheek.nl zien en bespreek de boeken 
kort. Zitten er boeken tussen die de leerlingen leuk vinden? 
Laat ze de titels opschrijven op het werkblad bij opdracht 3. 
Aan het einde van het avontuur kunnen de leerlingen zelf 
een top 3 samenstellen.

 ʞ Er staat op het werkblad een lijst met beroepen. Laat ze 
die in drie rijtjes zetten: 1) Lijkt me superleuk; 2) Zou ik 
misschien willen worden of 3) Lijkt me niks aan. Gebruik 
hiervoor opdracht 4a op het werkblad.  

 ʞ Over welk beroep willen de leerlingen meer weten? Laat 
hen op internet of in de bibliotheek zoeken naar meer 
informatie over dit beroep en laat ze de woordspin bij 
opdracht 4b op het werkblad invullen. 

 ʞ Mees Kees een pittig klasje - Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

 ʞ De Gorgels -  Jochem Myjer & Rick de Haas

Boekentips

Verhaal: Mirjam Oldenhave - Illustratie: Rick de Haas

TIP! ga rechtstreeks 
naar dit onderdeel 
in het avontuur

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.364264632.html/vliegende-bliksem/
http://www.jeugdbibliotheek.nl
https://knettersfeest.nl/index.php/tekenwedstrijd/
https://knettersfeest.nl/index.php/rap/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.42444223X.html/een-pittig-klasje/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.433134518.html/de-gorgels/
https://my.klc.world/blog/X34JU/
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2. plan b

 ʞ Luister naar het verhaal ‘Plan B’ van Jørgen Hofmans. Het 
gaat over racen en Max Verstappen. Kennen kinderen Max 
Verstappen? Wat weten ze over hem? Hoe hoog staat hij in het 
klassement?   

 ʞ Bekijk en bespreek met de leerlingen de illustratie bij 
verhaal Plan B. Deze is gemaakt door Els Vermeltfoort. Wat 
zien de leerlingen? Wat vinden ze leuk of mooi? Wie heeft weleens 
een Formule 1-wedstrij gezien op TV? Of misschien wel in het echt. 
Wat vinden ze ervan?  

 ʞ Bekijk het filmpje van Jørgen Hofmans. Welke 
reclameslogans kennen kinderen? Voor welk product willen 
ze zelf reclame maken? Welke slogan past daarbij? Laat ze 
schrijven en daarna een T-shirt tekenen. Je kunt ook 
vragen om een oud T-shirt mee te nemen en hen daar de 
slogan op laten schrijven. Versier het T-shirt met passende 
tekeningen. Bijvoorbeeld allemaal snoepjes bij een 
reclame voor winegums.  

 ʞ Bespreek de boekentips bij deze plek in het avontuur. Laat 
op het digibord de website jeugdbibliotheek.nl zien en 
bespreek de boeken kort. Zitten er boeken tussen die de 
leerlingen leuk vinden? Laat ze de titels opschrijven op het 
werkblad bij opdracht 3. Aan het einde van het avontuur 
kunnen de leerlingen zelf een top 3 samenstellen.

Boekentips

 ʞ Stop -  Jørgen Hofmans en Ivan & Ilia  
 

 ʞ Superteek! - Jørgen Hofmans  
& Marieke van Ditshuizen  

 ʞ Oma verdacht -  Mieke van Hooft & Els Vermeltfoort 

Verhaal: Jørgen Hofmans - Illustratie: els vermeltfoort

TIP! ga rechtstreeks 
naar dit onderdeel 
in het avontuur

3. mensenwerk
Verhaal: anke werker - Illustratie: nicolle van den hurk

TIP! ga rechtstreeks 

naar dit onderdeel 

in het avontuur

 ʞ Luister naar het verhaal ‘Mensenwerk’ van Anke Werker. 
Het gaat over een man die dolgraag mensenwerk wil doen. 
Maar is hij daar wel geschikt voor? Wat vinden de leerlingen 
van dit verhaal? Is het spannend of ook grappig? En wie is die man 
met hoed, zonnebril en ringen in de vorm van doodshoofden?

 ʞ Bekijk en bespreek met de leerlingen de illustratie bij het 
verhaal ‘Mensenwerk’. Deze is gemaakt door Nicolle van 
den Hurk. Wat zien de leerlingen? Wat vinden ze leuk of mooi? 
Wat is er eng?  

 ʞ Halloween is een (verkleed)feest dat gevierd wordt op 
31 oktober. Het is een dag waarop ieder jaar flink wordt 
gegriezeld. Laat de leerlingen iets meenemen van thuis 
dat past bij het thema Halloween en richt daar een 
tentoonstelling mee in in de klas. 

 ʞ Bespreek de boekentips bij deze plek in het avontuur. Laat 
op het digibord de website jeugdbibliotheek.nl zien en 
bespreek de boeken kort. Zitten er boeken tussen die de 
leerlingen leuk vinden? Laat ze de titels opschrijven op het 
werkblad bij opdracht 3. Aan het einde van het avontuur 
kunnen de leerlingen zelf een top 3 samenstellen.

Boekentips

 ʞ Zelf gemaakt -  Anke Werker & Rick de Haas 
 

 ʞ Hemelsblauwe jas  
Nicolle van den Hurk  

 ʞ Wat doen we met de juf ? -  Paul van Loon  
                                                         & Nicolle van den Hurk 

http://jeugdbibliotheek.nl
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.424365677.html/stop/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.424365669.html/superteek-/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.329958186.html/oma-verdacht/
https://my.klc.world/blog/GFBME/
https://my.klc.world/blog/3Z3UH/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.423509365.html/zelf-gemaakt-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.408037350.html/hemelsblauwe-jas/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.418998809.html/wat-doen-we-met-de-juf-/
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4. Hobbels

 ʞ Luister naar het verhaal ‘Hobbels’ van Frank van Pamelen. 
Welke kastelen kennen de kinderen? Misschien wel in hun eigen 
woonplaats. Laat de leerlingen de antwoorden opschrijven 
bij opdracht 5 op het werkblad en bespreek de antwoorden 
met de klas.  

 ʞ Bij alle verhalen in DigiKnetters is een tekening. Behalve bij 
deze. Die mogen de leerlingen zelf maken. Ze kunnen zelfs 
meedoen aan een wedstrijd! Kijk op knettersfeest.nl. De 
prijs? Honderd ansichtkaarten met de winnende tekening. 
Om op te sturen naar opa, oma, tante, vriend of vriendin. 
Daarnaast mag de winnaar, - samen met zijn of haar beste 
vrienden -, een workshop illustreren volgen. Meedoen dus. 
Dit is ook een leuke activiteit in de klas. 

 ʞ Bekijk het filmpje van Frank van Pamelen over het langste 
gedicht. Dat is wel een héél lang gedicht. Laat de leerlingen 
juist een heel kort gedichtje maken. Over koningen en 
kastelen bijvoorbeeld. Dat kan in de vorm van een elfje. 
Maar er zijn natuurlijk ook andere dichtvormen waarmee 
je aan de slag kan in de klas.

 ʞ Bespreek de boekentips. Laat op het digibord de website 
jeugdbibliotheek.nl zien en bespreek de boeken kort. 
Zitten er boeken tussen die de leerlingen leuk vinden? Laat 
ze de titels opschrijven op het werkblad bij opdracht 3. Aan 
het einde van het avontuur kunnen de leerlingen zelf een 
top 3 samenstellen.Boekentips

 ʞ Kijk uit kijk uit voor kriebelkruid! - Frank van Pamelen & Silvie Buenen (verschijnt 20 oktober 2021)

 ʞ Supervriendin - Frank van Pamelen

TIP! ga rechtstreeks 
naar dit onderdeel 
in het avontuur

 ʞ Doe mij nog maar een mop! - Frank van Pamelen

5. het eiland hakgoe
Verhaal: jolanda horsten - Illustratie: marieke coenen

TIP! ga rechtstreeks 
naar dit onderdeel 
in het avontuur

 ʞ Luister naar het verhaal ‘Het eiland Hakgoe’ van Jolanda 
Horsten. Dit is een bijna onbewoond eiland. Er woont maar 
1 gezin. Zou jij op een onbewoond eiland willen wonen? 
Waarom wel, of juist niet? 

 ʞ Bekijk en bespreek met de leerlingen de illustratie bij ‘Het 
eiland Hakgoe’ van Marieke Coenen. Wat zien de leerlingen? 
Wat vinden ze leuk of mooi? Wie heeft er wel eens op een tractor 
gezeten? Of in een trucker?  

 ʞ Jolanda Horsten schreef nog meer boeken. Bij het boek 
‘Kit en Kaat en de verboden bakwedstrijd is een podcast 
gemaakt. Luister naar deze podcast. Ben je het eens met 
het meisje uit de podcast?  Kijk ook eens op kitenkaat.nl. 
Een hele website vol opdrachten en boeken over de 
bakgrage vriendinnen Kit en Kaat. Leuk om een recept te 
proberen, de cupcakes bijvoorbeeld. Of de kletskoppen.

 ʞ Bespreek de boekentips bij deze plek in het avontuur. Laat 
op het digibord de website jeugdbibliotheek.nl zien en 
bespreek de boeken kort. Zitten er boeken tussen die de 
leerlingen leuk vinden? Laat ze de titels opschrijven op het 
werkblad bij opdracht 3. Aan het einde van het avontuur 
kunnen de leerlingen zelf een top 3 samenstellen.

https://knettersfeest.nl/index.php/tekenwedstrijd/
http://jeugdbibliotheek.nl
https://www.bruna.nl/boeken/kijk-uit-kijk-uit-voor-kriebelkruid-9789048743070
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.39406335X.html/gevonden--supervriendin-/
https://my.klc.world/blog/4WK8R/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.42076206X.html/doe-mij-nog-maar-een-mop-/
https://my.klc.world/blog/A92OC/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/11-juline-7-over-kit-en-kaat-en-de-bruidstaart/
http://www.kitenkaat.nl


5

 ʞ Tot slot: waar is kamer E? Geen van de verhalen geeft daar 
antwoord op! Is dat inderdaad een kamer voor spionnen, 
of is er iets anders aan de hand? Fantaseer daarover met de 
klas en laat de leerlingen daarna zelf een verhaal schrijven 
over kamer E. Ze kunnen er ook een illustratie bij maken.

Boekentips
 ʞ  Juf ik ken een mop - Jolanda Horsten & Andrea Kruis 

 ʞ Geknipt voor jou - Wat doet Jul: een rondje spookhuis of meteen naar huis? -  Jolanda Horsten & Ann de Bode 

 ʞ Kit en Kaat en de verboden bakwedstrijd - Jolanda Horsten

(Digi)Knetters is een initiatief van Stichting Plezier in Lezen (SPIL). 

Het online kinderboekenavontuur is door SPIL ontwikkeld in samenwerking met 
studio No More Mondays, maker van Kids Love Cards, www.kidslovecards.nl.

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.424243423.html/juf--ik-ken-een-mop-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.430278004.html/wat-doet-jul--een-rondje-spookhuis-of-meteen-naar-huis-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.413887510.html/kit-en-kaat-en-de-verboden-bakwedstrijd/


werkblad
Knetters in de klas :)

naam    .....................................................................

groep   .....................................................................

Opdracht 1 - Wat wil jij later worden? Waarom lijkt je dat een leuk beroep? 
    Weet je het nog niet? Maak dan een lijstje van beroepen die je leuk lijken. 
                Schrijf je antwoorden op.

Opdracht 2 - Luister naar het verhaal van Mees Kees. Er gebeuren vreemde zaken. 
                             Welke vreemde zaken zijn dat? Schrijf ze hieronder op. 

1.

2.

3.

4.

5.

Opdracht 3 - Mijn Kinderboekenavontuur BoekentipTop 3 

Welke boekentips vind je leuk?

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

mijn Boekentop 3

1.

2.

3.



Opdracht 4a - Hieronder staan twaalf beroepen. Zet ze in een van de drie vakjes. 
       Bedenk in elk vakje ook zelf een beroep. 

De beroepen Juf of meester, verkoper in een winkel, verpleegkundige, acteur, TikTokker, 
vakkenvuller, dokter, brandweerman, timmerman, loodgieter, huishoudhulp, kok. 

Deze beroepen 

lijken me superleuk

Van deze beroepen 

weet ik niet veel

Deze beroepen 

lijken me niks

Opdracht 4a - Over welk beroep wil je meer weten? Zet dat in het midden. Ga op het internet of in de 
       bibliotheek op zoek naar meer informatie over dit beroep. Vul de woordspin verder in. 

Opdracht 5 - Welke kastelen ken je?  

werkblad
Knetters in de klas :)


