ALGEMENE LESBRIEF SPEKKIE EN SPROET
Over Spekkie en Sproet
Spekkie heet eigenlijk Marloes. Maar ze is dol op spekkies, vandaar. En van spekkies kan ze goed nadenken, zegt ze
altijd. Sproet is haar vriend. Hij draagt een kleine, ronde bril en zijn neus zit vol sproetjes. Ze zijn dikke vrienden en erg
goed in het oplossen van allerlei zaken. Echte speurneuzen dus, die twee!
Spekkie gaat nergens heen zonder haar opschrijfboekje. Want je weet maar nooit wat voor verdachte zaken je allemaal
tegen gaat komen! Alles schrijft ze op. Spekkies neef Nelson werkt bij de politie. Zo hoort ze nog eens wat. En ook
helpen Spekkie en Sproet hem wel eens bij een zaak.
Spekkie en Sproet-boeken zijn voor de lezers tussen de 7 en 10 jaar oud.
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Spekkie en Sproet – Slimme speurders (2004)
Spekkie en Sproet en de grote verdwijntruc (2005)
Spekkie en Sproet en de verdwenen kaketoe (2006)
Spekkie en Sproet en het raadsel van Roderik (2007)
Spekkie en Sproet – Speurders in spanning (bundel 2008)
Spekkie en Sproet Lees Speur Doeboek (2008)
Spekkie en Sproet en de Dolk van de Sultan (2009)
Spekkie en Sproet en het geheim van de soes (2009)
Spekkie en Sproet en de geheimzinnige tekening (2010)
Spekkie en Sproet en de vreemde ontvoering (2011)
Spekkie en Sproet: raadsels op het cruiseschip (2012)
Spekkie en Sproet: paniek op het ijs (2013)
Spekkie en Sproet: Super Speurders (bundel 2014)
Spekkie en Sproet: Een gevaarlijk knalfeest (2014)
Spekkie en Sproet: Spion uit de lucht (2015)
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Spekkie en Sproet – Oma vermist (2016)
Spekkie en Sproet – Een griezelige ontdekking (2017)
Spekkie en Sproet – Wachtwoord Amigo (2018)
Spekkie en Sproet – Complot in de trein (2019)

Voor beginnende lezers is er het Spekkie en Sproet zelf
lees boek op AVI E4 (2018)

Auteur

	
  

Als kind wilde Vivian den Hollander het liefst schrijfster worden. Ze deed de pabo en
was voor vele jaren lerares. En natuurlijk las ze haar klas zo vaak mogelijk voor. Nu is
Vivian al een tijd fulltime schrijfster en heeft ze al heel wat boeken geschreven. Omdat
ze het erg leuk vindt om haar lezers te ontmoeten, bezoekt ze vaak scholen en bibliotheken. Dan vertelt ze over haar boeken, leest ze voor of treedt op met de Spekkie en
Sproet-show.
Nadat Vivians auto een keer was gestolen (ze was toen nog lerares), schreef ze haar
eerste Spekkie en Sproet-verhaal: Spekkie en Sproet en de gestolen auto. Daarna volgden er nog meer boeken over Spekkie en Sproet. Veel boeken over Spekkie en Sproet
werden Getipt door de Nederlandse Kinderjury.

Illustrator
Juliette de Wit werd in 1958 als vierde van vijf kinderen in Amsterdam geboren. Als
kind was ze altijd al aan het tekenen en knutselen. Ze vond het zo leuk dat ze naar de
kunstacademie ging. Na deze opleiding kon ze meteen aan de slag als illustrator.

	
  

26 jaar later heeft ze het daar nog steeds heel druk mee. Haar motto: alleen maken
wat je zelf mooi vindt. Ze heeft al meer dan 200 kinderboeken geïllustreerd!

Uitgever
De boeken van Spekkie en Sproet zijn gepubliceerd bij Uitgeverij Ploegsma. Kijk op onze website voor
meer informatie over de Spekkie en Sproet-boeken en extra downloadmateriaal.

	
  

Kringgesprek

Tijdens het kringgesprek komen onderwerpen uit de serie naar voren. Bij deze onderwerpen staan bijbehorende
vragen. Er kunnen eventueel spekkies uitgedeeld worden tijdens dit gesprek.

Onderwerp 1: Speurders
Spekkie en Sproet zijn echte speurders. Samen lossen ze vele mysteries op.
Vragen:
• Wat doet een speurder allemaal?
• Wil jij een speurder worden?
• Wat voor spannende dingen beleven speurders?

Onderwerp 2: Politie
De neef van Spekkie werkt bij de politie. Hij heet Nelson en hij schakelt vaak de hulp in van zijn nichtje om misdrijven
op te lossen.
Vragen:
• Weet jij wat de politie doet?
• Wanneer schakel je de hulp in van de politie?
• Wil jij later bij de politie werken?
• Ken je iemand die bij de politie werkt?

Onderwerp 3: Spannende verhalen
Spekkie en Sproet beleven veel spannende avonturen.
Vragen:
• Beleef jij wel eens spannende avonturen? Zo ja; vertel hier eens over?
• Vind je de avonturen van Spekkie en Sproet spannend? Zo ja; waarom?
• Wat maakt een verhaal spannend?

Knutselen

	
  

Spekkie maakt veel aantekeningen in haar boekje. Hierbij schrijft ze opvallende kenmerken van een persoon op. Deze
persoon is dan een verdachte van een misdrijf. Geef alle kinderen werkblad 1 en een laat ze hierop hun vingerafdruk
plaatsen door middel van inkt van een stempelkussen. Laat ze naast de vingerafdruk de algemene informatie over
henzelf opschrijven. Sommige informatie (zoals telefoonnummer) mogen ze verzinnen. Daarna kunnen ze het volgende
vak invullen, waar ze hun uiterlijk beschrijven. In het laatste vakje staan vijf feitjes over de
leerling. Laat ze de zinnen aanvullen en als laatste een eigen feit verzinnen.

Tekenen
• Laat illustraties van Spekkie en Sproet zien (uit het boek of via Google).
Laat de leerlingen Spekkie en Sproet natekenen. Eventueel kunnen ze
ook de bijfiguren (zoals agent Nelson) tekenen.
• Spekkie en Sproet kennen hun wijk op hun duimpje. Dit komt door het
vele speuren. Laat de kinderen hun eigen wijk, stad of dorp natekenen.
Laat eventueel via Google Maps zien hoe een wijk er van bovenaf uitziet.

	
  

Schrijven
Spekkie en Sproet zijn bijnamen. In het echt heten ze dus niet zo. Laat de kinderen hun eigen bijnamen verzinnen.
Deze bijnamen mogen niet af te leiden zijn van hun oorspronkelijke naam (dus niet Eva - Eef of Daniel – Daan). De
kinderen schrijven naast de bijnaam waarom ze deze hebben gekozen en het idee hierachter.

Kijken
• Laat de leerlingen dit filmpje van het Klokhuis over detectives zien. In het filmpje wordt besproken hoe een detective te werk gaat. Daarnaast wordt er uitgelegd hoe iemand een detective kan worden. (14.44 minuten)
• Op werkblad 2 is een illustratie uit een van de boeken van Spekkie en Sproet te vinden. Onder de afbeelding staat
een lijst met objecten. Laat de leerlingen de objecten zoeken in de illustratie en omcirkelen.

Spreek– en luistervaardigheid
Levend Wie is het? – Een interactief spel met de hele klas
Kies een leerling uit en plaats deze voor de klas. De uitgekozen leerling moet een medeleerling uitkiezen om de ‘verdachte’ te zijn. Zijn keuze mag hij niet doorvertellen. De verdachte weet dus niet dat hij/zij de verdachte is. De overige
leerlingen moeten raden wie de verdachte is.
Laat de rest van de klas op hun stoelen staan. Alle leerlingen mogen vragen stellen over het uiterlijk van de dader
(net als bij de normale versie van Wie is het?). Al deze vragen moeten gesloten vragen zijn (bijvoorbeeld: ‘Heeft de
verdachte bruin haar?’). De leerlingen gaan zitten als er een kenmerk van het uiterlijk wordt genoemd die niet van
toepassing is op hen.
Uiteindelijk blijft er één leerling over, en diegene mag dan voor de klas staan om een verdachte
uit te kiezen.

Spel
Speurtocht
Houd een speurtocht in de klas en laat de leerlingen net als Spekkie en Sproet speuren. Verstop verschillende objecten
(bijvoorbeeld een zak met spekkies, een vergrootglas, een opschrijfboekje, een boek van Spekkie en Sproet, een zonnebril, een pet of een verrekijker) in de klas. Verdeel de leerlingen in groepjes. Ieder groepje krijgt een object toegewezen die het groepje moet vinden. Als de objecten te goed zijn verstopt, kan de docent hints geven.

Levend Cluedo - Spekkie en Sproet-stijl
Levend Cluedo is een spel waarbij de leerlingen een misdaad op moeten lossen. Er is een misdaad gepleegd en op
verschillende plekken in het gymlokaal (of een andere plek waar genoeg ruimte is) liggen aanwijzingen.
Verdeel de klas in groepen en geef iedere groep een aantal aanwijzingen. Vier aanwijzingen blijven bij de docent. Dit
stapeltje bestaat uit een aanwijzing uit ieder onderdeel (dus ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’ en ‘wanneer’). Dit stapeltje aanwijzingen zijn de juiste antwoorden. De antwoorden moeten de volgende zin kunnen invullen: [wanneer] pleegde(n) [wie]
een misdaad met (een) [wat] in/op [waar].
Ieder groepje heeft een eigen plek in het lokaal en een stapeltje aanwijzingen. Leerlingen mogen elkaars aanwijzingen
‘stelen’. De leerlingen moeten zo veel mogelijk aanwijzingen van hun lijst afstrepen, zodat uiteindelijk alleen nog de
aanwijzingen die de docent heeft, overblijven. Het groepje dat de juiste antwoorden het snelst weten te vinden, is de
winnaar.

Per groepje blijft minimaal één persoon op de vaste plek waar de aanwijzingen van dat groepje liggen. Deze persoon
houdt bij welke aanwijzingen de andere groepjes hebben. Deze aanwijzingen schrapt hij/zij van het schrapformulier.
De andere leden van het groepje rennen door het lokaal heen en proberen zo snel mogelijk het mysterie op te lossen.
De groepjes mogen elkaar niet tegenhouden om een aanwijzing van elkaar te lezen. De aanwijzingen mogen niet van
hun plek afkomen, dus moeten de leerlingen de aanwijzingen onthouden en doorgeven aan de persoon die op de
vaste plek blijft.
Op werkblad 3 staat het schrapformulier met alle aanwijzingen waarop de leerlingen aanwijzingen kunnen afstrepen.

Recensies
‘De speurdersboeken van Spekkie en Sproet zijn super. De serie, geschreven door Vivian den Hollander zet jonge kinderen absoluut tot lezen aan.’ - De Telegraaf
‘De Spekkie en Sproet-boeken van Vivian den Hollander staan garant voor een leuk verhaal.’ - Kinderboekenpraatjes.nl

	
  

Werkblad 1: Vingerafdruk en feitjes van de leerlingen
Algemene informatie
Vingerafdruk:

Naam: ..................................................................................................................
Geboortedatum: ....................................................................................................
Woonplaats: ..........................................................................................................
School: ..................................................................................................................
..............................................................................................................................
Telefoonnummer: ..................................................................................................

Beschrijving uiterlijk
Ik ben .......................................................................................................................................................

meter lang

Mijn haarkleur is ......................................................................................................................................

(kleur)

Mijn ogen zijn...........................................................................................................................................

(kleur)

Vandaag draag ik de volgende kledingstukken: ..............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Het mooiste onderdeel van mijn uiterlijk vind ik ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Interessante feitjes
1. Mijn favoriete televisieprogramma is..........................................................................................................................
2. Mijn hobby’s zijn .......................................................................................................................................................
3. Mijn lievelingseten is .................................................................................................................................................
4. Ik ben super goed in .................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................

Werkblad 2: Zoekplaatjes
Omcirkel de volgende objecten:
Koffer
Stoel
Piano
Vaas met bloemen
Vork
Pan
Handboeien
Kroon
Masker
Pruik

Werkblad 3: Levend Cluedo
Schrapformulier

	
  
Spekkie

Sproet

Nelson

De ouders
van Sproet

De Buurvrouw

De hond

De dief

De speurder

De bloemstraat

De trein

Het huis
van Sproet

Het zwembad

Het huis van
de buren

De supermarkt

De schaatsbaan

Het cruiseschip

Spekkies

Vergrootglas

Verrekijker

Opschrijfboek

Pen

Hoed

Zonnebril

Mobiel

Gisteren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Wie

Waar

Wat

Wanneer

	
  

