CAMPING TIMBOEKTOE
In deze laatste aflevering voor de vakantie solliciteren
Kees en Joran bij camping Timboektoe. Ze willen
werken in het animatieteam. Campingbaas Tim
wil niks weten van boeken. Ze mogen dan ook niks
tippen, aanraden of vertellen over boeken. Maar of
dat lukt….
In deze les krijgen de kinderen veel boekentips te
zien en te horen. Ook gaan ze zelf op een ludieke
manier een zomerse boektitel presenteren aan de
rest van de klas. De Biebboys dagen de kinderen
uit om mee te doen aan de grote BiebBoys zomerchallenge.
Introductie 15 min.
•	Je introduceert de les door de aflevering van de
BiebBoys te bekijken.  
Stel de volgende vragen:
• Waarvoor solliciteerden Joran en Kees?
• Wat probeerden Joran en Kees steeds tussendoor te doen?
• Zijn er boeken voorbij gekomen die je kende of waar je
nieuwsgierig naar bent?
Kern 40 min. (differentieer naar niveau)
Gebruik de PowerPoint.
De leerlingen gaan in groepjes van 4 een vakantieboek
promoten. Ze krijgen een boektitel door aan het Rad der
Boeken te draaien. Er is een groep 5/6 versie en een groep
7/8. Deze staan beide in de PowerPoint. Klik op de link om
hem te openen.
Tevens krijgen zij via een tweede rad een presentatievorm
en gaan ze aan de slag. Het doel is om de boeken te promoten en elkaar te inspireren.
Stap 1: Maak groepjes van 4. Vertel wat de opdracht inhoudt. De groepjes draaien om de beurt aan het digitale
Rad der Boeken op het digibord en krijgen een boektitel
toegewezen.
Stap 2: Laat de leerlingen onderzoek doen naar hun
boektitel. Waar gaat het boek over? Wie is de schrijver?
Bij welk genre hoort dit boek? Ze kunnen daarbij gebruik
maken van www.jeugdbieb.nl , www.kinderboeken.nl, de
website van de plaatselijke bibliotheek en van Schoolwise
als jullie een Bibliotheek op school hebben. Deze gegevens
noteren ze op een blad.
Stap 3: Laat de groepjes daarna aan het Rad der
Presentatie draaien voor hun presentatie vorm.
• Boektrailer: de leerlingen maken een korte scène van
het boek. Mét cliffhanger.
• Strip: 1 verteller vertelt, de rest beeldt een levende
fotostrip uit.
• Hints: de titel wordt uitgebeeld in hints, daarna wordt
er kort iets over verteld.
• Interview: 1 interviewer, de rest speelt de hoofdfiguren
uit het boek.
• Boekjournaal: Speel een gebeurtenis na uit het boek,
en maak er een live reportage van.

Voor wie Groep 5 t/m 8
Duur +- 60 min + presentatietijd
Benodigdheden leerkracht: digibord, filmpje
biebboys, PowerPoint Rad der Boeken
Benodigdheden lln: schrijfpapier, computer/
tablet, potloden. Evt. verkleedkleren.

Stap 4: Geef de leerlingen ongeveer 15 minuten om hun
presentatie te oefenen. Het doel is natuurlijk om hun
klasgenoten te inspireren en nieuwsgierig te maken
zodat ze het boek gaan lezen!
Afsluiting 20 min. presenteren
De leerlingen presenteren hun boek voor de klas.
Praat na over de presentaties en inventariseer welke
boeken kinderen willen gaan lezen en laat ze vertellen
waarom.
Optie: Je kunt er ook voor kiezen om de presentaties te
verspreiden over de week.

Leerdoelen
• de lln. doen onderzoek naar de inhoud van een boek.
• de lln. kunnen benoemen bij welk genre een boek hoort.
• de lln. vatten de highlights van een boek samen.
• de lln. presenteren op verschillende manieren een boek.
• de lln. kunnen enthousiasmerend of spannend
vertellen.
Deze les sluit aan bij kerndoelen:
2, 6, 9 en 54
Websites
www.jeugdbieb.nl
www.kinderboeken.nl
Heb je een Bibliotheek op school?  
Gebruik dan Schoolwise, tabblad Zoekmachine
Wij zijn te vinden op Instagram en TikTok:
@debiebboys.

DE GROTE BIEBBOYS
ZOMERCHALLENGE
In deze aflevering dagen de Biebboys de leerlingen uit om mee te doen aan de Grote
BiebBoys Zomerchallenge.
Elke leerling krijgt een BiebBoys Zomerchallenge-poster met tien uitdagende challenges
en een stickervel (wellicht heb je die nu nog niet, maar ontvang je ze iets later). De leerlingen worden uitgedaagd op een leuke manier bezig te zijn met taal en lezen tijdens de
vakantie en om de bibliotheek te bezoeken. Op de poster kunnen de leerlingen bijhouden
hoeveel leeskilometers ze in de zomer hebben gemaakt. De leerkracht introduceert de
challenge in de groep en komt hier na de zomer op terug.
De kinderen kunnen een supervette prijs winnen: Een bezoek in de klas van de BiebBoys!

Introductie van de poster
Bekijk de poster. Ga met de leerlingen de opdrachten langs aan de hand van de PowerPoint. Licht onderstaande opdrachten wat meer toe:
Kilometer lezen
Elke keer dat je 10 blz. hebt gelezen, mag je 10 km markeren op de km paal. Boven in de
km paal kun je de titel(s) opschrijven van het boek of de boeken die je gelezen hebt.
Winactie: Vakantiefoto challenge
Verkleed je samen met je gezin en of vriendjes en vriendinnetjes en maak een super
zonnige zomerfoto. Stuur je foto vóór 15 september naar doemee@biebboys.nl. De meest
originele foto wint een bezoek van de Biebboys voor de hele klas!
Reminder
Vraag de leerlingen om de poster weer mee te nemen na de vakantie. Na de vakantie
gaan ze het met de (nieuwe) leerkracht nog hebben over de gelezen boeken en de
challenges.
Boekenkring na de vakantie
Als leerkracht kom je aan het begin van het nieuwe schooljaar terug op de posteractie.
Bespreek welke activiteiten de leerlingen hebben gedaan. Maak met de leerlingen een
boekenkring waarin ze kunnen vertellen over de boeken die ze gelezen hebben. Kies
bijvoorbeeld voor de werkvorm: een kaartje sturen. Vraag de leerlingen waar in het boek
kon de hoofdpersoon wel een kaartje gebruiken? Wat beleefde de hoofdpersoon op dat
moment en wat zou je schrijven? Wat zou de hoofdpersoon terug schrijven?

BiebBoys is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid.
De Grote BiebBoys Zomerchallenge wordt mede mogelijk gemaakt door het netwerk
van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheeknetwerk, in samenwerking met Rijnbrink.

