Lesbrief

LESBRIEF
Over het boek
Lina mag voor haar tiende verjaardag met
haar moeder naar Parijs. Zo veel tijd heeft
ze nog nooit met een van haar drukke
ouders doorgebracht! Maar helaas, haar
moeder wint de Gouden Gladiool en reist
voor de prijsuitreiking af naar een
lavendellandgoed in Zuid-Frankrijk.
Omdat haar vader datzelfde weekend
voor zaken naar het buitenland moet,
wordt Lina bij haar oma achtergelaten.
Een oma die ze nog nooit heeft gezien en
die op een verlaten camping woont...
Wat een saaie week lijkt te worden,
verandert in een knotsgek avontuur als
Lina ontdekt dat haar oma twee
bijzondere hobby's heeft: mensen helpen
die in de problemen zitten en schieten
met haar luchtbuks!

Kennismaking
Laat het omslag van het boek zien. Waar denken de kinderen dat het boek over gaat?
Wie zien ze allemaal? Waarom zou het boek Oma Luchtbuks heten?
Lees vervolgens de flaptekst aan de klas voor.
Lina's ouders hebben het altijd druk, druk, druk en hebben nooit tijd om iets leuks met
haar te doen. Wie van de kinderen vindt dat zijn ouders ook veel te hard werken?
En hoe vinden ze dat?
Lees het hoofdstuk Oma Maria voor, blz 34-38. In dit hoofdstuk maakt Lina voor het
eerst kennis met haar oma. Stel daarna de volgende vragen:
- Wat vind je van die kennismaking?
- Wat weet je nu over Lina's oma?
- Waarom zou Maria op een camping wonen?
- Hoe is de relatie tussen Lina's vader en Maria?

LESSUGGESTIES GROEP 5,6,7 en 8
Opdracht 1: Help Ekkie met zijn camping
Lees de hoofdstukken Camping Honkvast en Vijftig tinten
groen voor, blz 22-33, en stel de volgende vragen aan de
leerlingen:

Ekkie

Wie heeft er weleens op een camping gestaan?
Wat heb je nodig als je gaat kamperen? Maak evt. een
woordweb.
Maria slaapt in een blokhut, maar op een camping zijn ook
andere overnachtingsmogelijkheden (accommodaties).
Wie weet er een?

Tijdens de rondleiding op het campingterrein ziet Lina dat Ekkie nog wel wat werk
te doen heeft:
- de verf bladdert van het welkomstbord;
- het toiletgebouw is niet af;
- de vergunning voor de camping is niet rond;
- de buitenbaden van de openluchtbioscoop drijven nog niet en ook het
bioscoopscherm hangt nog niet;
- de jeu-de-boulesbaan staat vol met onkruid;
- de legertenten in alle kleuren van de regenboog zijn nog niet binnen.
‘Vind je het gek dat alles hier half af is met al dat geklets? Zo’n man is toch volledig
ongeschikt om een camping te beheren. En dan geeft hij zijn camping de naam
Honkvast... Losvast zal hij bedoelen.’
Johan, Lina's vader, vindt het een zooitje op de camping. Lina vindt dat Ekkie wel
leuke ideeën heeft, zoals de drijvende openluchtbioscoop.
Hebben de kinderen nog meer leuke ideeën voor de camping van Ekkie?
Gebruik hiervoor het werkblad Help Ekkie met zijn camping.
Laat ze daarna een campingfolder voor Ekkie maken
waarin ze iets vertellen over de campingfaciliteiten,
wat er te doen is in de omgeving, de accommodaties,
wat de tarieven om te overnachten zijn en natuurlijk
schrijven ze ook een welkomstwoord.

Een faciliteit is een middel waar je
gebruik van kunt maken. Op een
camping is dat bijvoorbeeld een
zwembad of een campingwinkel.

LESSUGGESTIES GROEP 5,6,7 en 8
Opdracht 2: Verzin een rare snuiter
In de week dat ik voor mijn tiende verjaardag naar Parijs zou gaan, stapte ik samen met
mijn oma, drie rare snuiters en een gestoorde hond in een rochelende, gele stadsbus naar
Zuid-Frankrijk om mijn ontvoerde moeder te zoeken

Vraag de kinderen wat een rare snuiter is. Kennen ze andere woorden met
dezelfde betekenis?
Graaf Willem is een van de drie rare snuiters die Lina op de camping ontmoet.
Lees het hoofdstuk Graaf Willem van Wulp tot Struis voor, blz 68-73.
Wat weten de kinderen nu over een rare snuiter?
- Hoe ziet hij eruit?
- Hoe ruikt hij?
- Hoe klinkt hij?
- Hoe kleedt hij zich?
- Hoe gedraagt hij zich?
Is het erg om anders te zijn dan anderen?
Iedereen gaat nu zelf aan de slag met het werkblad Verzin een rare snuiter.
Laat de kinderen na afloop voor de klas vertellen wie ze verzonnen hebben.
De kinderen die snel klaar zijn, zouden een paspoort voor hun snuiter kunnen
maken.

Help Ekkie met zijn camping

Ekkie

‘Vind je het gek dat alles hier half af is met al dat geklets? Zo’n
man is toch volledig ongeschikt om een camping te beheren.
En dan geeft hij zijn camping de naam Honkvast... Losvast zal
hij bedoelen.’

Johan, Lina's vader, vindt het een zooitje op de camping. Lina vindt dat Ekkie wel
leuke ideeën heeft, zoals een drijvende openluchtbioscoop.
Heb jij nog meer leuke ideeën om de camping van Ekkie
op te fleuren? Schrijf ze hieronder op!

Oma Luchtbuks woont tijdelijk in een blokhut,
Ekkie slaapt in het receptiegebouw en
Graaf Willem tukt in of voor zijn gele stadsbus.
En Ali? Bedenk een originele slaapplek voor hem
op de camping.

Rondleiding over de camping
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Verzin een rare snuiter
De opening van Oma Luchtbuks begint zo:
In de week dat ik voor mijn tiende verjaardag naar Parijs zou
gaan, stapte ik samen met mijn oma, drie rare snuiters en een
gestoorde hond in een rochelende, gele stadsbus naar
Zuid-Frankrijk om mijn ontvoerde moeder te zoeken.
Lina gaat logeren bij haar oma die ze nog nooit gezien heeft.
Oma woont op een verlaten camping samen met haar teckel
Nutella. Op de camping ontmoet Lina drie rare snuiters.
Vraag: wat is een rare snuiter?

Ekkie heeft vaak leuke ideeën waar
weinig van terechtkomt. Hij is de
campingbaas en als het spannend
wordt, verstopt hij zich.
Op zijn rechteronderarm heeft hij
een tattoo met I MAMA.

Ali wil nog een keer in zijn leven de
Tour de France fietsen. Om fit te
blijven fietst hij met bakstenen in
zijn fietstassen rondjes door het
dorp. Hij heeft schoenmaat 53 en
zijn fiets noemt hij de racetank.
Willem, of Graaf Willem van Wulp tot Struis, zoals hij zichzelf noemt, is een
mislukte fietsenmaker. Hij ruikt naar een mix van zweet, olie en smeervet
en hij heeft een onzichtbare hoepelhond.

Verzin een rare snuiter

Oma

En dit is Maria, Lina's oma. Maria heeft twee bijzondere
hobby's: mensen helpen die in de problemen zitten en
schieten met haar luchtbuks. Als ze moet nadenken,
steekt ze een sigaartje op (slechte hobby). Zoals op
het moment dat Lina's moeder wordt ontvoerd en van
de daders elk spoor ontbreekt.

Opdracht:
Lina vertrekt samen met haar oma, drie rare snuiters en een teckel in een oude
stadsbus naar Zuid-Frankrijk om haar ontvoerde moeder te zoeken.
En weet je wat? In de bus is nog plaats voor één rare snuiter. Die mag jij
verzinnen! Dat moet natuurlijk net zo'n bijzonder persoon zijn als de anderen.
Oma Luchtbuks wil alles van hem of haar weten. Daarom heeft ze een vragenlijst
gemaakt.
Hoe heet jouw rare snuiter?
Wat is zijn of haar bijnaam?
Hoe ziet je rare snuiter eruit? Denk aan:
Kleur haar?
Lengte?
Wat voor soort kleren draagt hij/zij?
Hoe ruikt hij/zij?
Waar herken je jouw rare snuiter (denk aan tattoo, wrat, litteken)?
Wat is zijn/haar lievelingskleur?
Heeft hij/zij huisdieren?
Waar is hij/zij ontzettend goed in?
Nutella

Waar moet hij/zij nog op oefenen?
Waar woont hij/zij?

Verzin een rare snuiter
Wat voor werk doet hij/zij?
Wat zijn zijn/haar hobby's?
Lina

En slechte hobby's?

Waar gaat hij/zij als eerste naartoe op de kermis?
Waar heeft hij/zij een hekel aan?
Waarvan lopen de rillingen over zijn/haar rug?
Wat is zijn/haar lievelingseten?
Wat neemt hij/zij mee op reis?
Wat heeft hij/zij nog nooit aan iemand verteld?

Teken je rare snuiter hieronder.

Gefeliciteerd! Deze snuiter mag mee in de bus!

Op de kermis

