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Groep 4 t/m 7

Met de hele groep naar een vreemd hotel!
en meer, gewoon in je klaslokaal :-)

Reis mee met De Groene Hand!   
• Lees 2 spannende verhalen en ga samen op avontuur met  

geheime club De Groene Hand
• Doe leuke, aan de verhalen gekoppelde opdrachten uit het boek
• Nodig de schrijfster uit!

Deze leskaart biedt een overzichtelijk project voor de 
Kinderboekenweek 2019. Met één voorleesboek 

neem je je groep mee in twee spannende 
avonturen van geheime club De Groene Hand: 
eerst logeer je met je klas in een geheimzinnig ’Natuurhotel’ en los je daar een 

mysterie op. Daarna spot je een verdacht busje en ontdek 
je oude en nieuwe geheimen. Het boek bevat inter actieve 
opdrachten die je klassikaal kunt doen. En met de extra 

les-ideeën van deze kaart geef je de Kinder boeken week en 
het thema ’reizen’ nog meer kleur en inhoud.

Opdrachtformulieren
Staan in het boek en zijn ook 
te downloaden via de auteurs-
website:  
www.susanvanthullenaar.nl/
mysteriepocket

Maak het extra leuk met 
een schrijversbezoek
Nodig Susan van ’t Hullenaar 
uit om langs te komen tijdens 
het project. Neem ruim van te
voren contact op om te bespre-
ken hoe ze een leuke bijdrage 
kan leveren. Boek via:  
www.deschrijverscentrale.nl of
www.susanvanthullenaar.nl

Hoe werkt het? 
• Je leest 1 of 2 verhalen uit de 

Mysterie Pocket voor. 
• Tijdens het lezen kom je aan 

de verhalen gekoppelde 
opdrachten tegen. Deze kun 
je klassikaal oppakken. Daar-
naast bevat de pocket losse 
raadsels en doe-dingen. 

• Naast de in het boek ver-
melde opdrachten kun je de 
in deze leskaart genoemde 
extra opdrachten doen. 

• Tijdsduur per opdracht: mini-
maal 10 minuten (raadsels, 
quiz en verdachtenlijstjes), 
maximaal 1 lesuur.  

Mysterie Pocket · 2019 · Soft cover · 176 pag · ISBN 9789082204599 

Overkoepelende doelen 
van het project 
• Leesplezier vergroten 
• Technisch en begrijpend 

lezen verbeteren 
• Fantasie en verbeeldings-

kracht prikkelen
• Samenwerking stimuleren 

door een ‘reis’ te ervaren 
met de hele klas 

DE GROENE HAND LESKAART 
KBW 2019

REIS MEE!

2 t/m 13 oktober 
2019
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EXTRA OPDRACHTEN
In de Mysterie Pocket vind je diverse bij de verhalen passende opdrachten. 

Speciaal voor Kinderboeken-week 2019 hierbij nog 4 extra les-ideeën waarin  
reizen/vervoer een bijzondere rol spelen. Las ze in wanneer het je uitkomt!

Het raadsel bij de 
oude fabriek

Hoofdstuk 5: 
Zoek foto’s van antieke voertuigen
In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de indus-
triële revolutie (in Nederland van ca 1830-1900). 
Dé tijd voor nieuwe vervoersmiddelen. Ging 
transport eeuwenlang via koets, paard en zeil-
boot, nu verschenen in korte tijd ineens trein, 
fiets en stoomboot. Gevolgd door de auto en 

zelfs het eerste vlieg-
tuig!

Les-idee A: 
1. Verzamel oude 
foto’s of plaatjes van 
nieuwe voertuigen 
in de 19e eeuw. 
2. Bespreek samen: 
hoe veranderde het 

dagelijks leven door deze voertuigen? Bedenk 
voorbeelden. 3. Maak lijstje met de klas: welke 
andere nieuwigheden doken op met de nieuwe 
voertuigen (spoorwegen, stations, rijbewijzen, 
fietskleding voor dames…)?

Hoofdstuk 7: 
Maak een bewegend gedicht
In dit hoofdstuk vinden 
de kinderen een vreemd 
gedicht.
Les-idee B: Laat alle kinderen 
een gedicht maken van minimaal 
6 regels. Onderwerp is het reizen met/op een 
bepaald voertuig. Je mag de naam van het voer-
tuig niet noemen; uit de sfeer, het ritme en de 
beweging van het gedicht moet blijken om welk 
voertuig het gaat. Lees voor en raad!

De verdwenen kamer
Hoofdstuk 5: 
Plan je eigen reis
De kinderen van 
De Groene Hand 
houden een verdacht 
busje in de gaten.
Les-idee C: Laat ieder 
kind bedenken en 
opschrijven: wat zou 
je doen als je zelf een 
busje had? Hoe ziet 
het eruit en waar ga je heen? Laat iedereen 
daarbij een landkaart tekenen (of kopiëren) met 
daarop de voorgenomen route. Natuurlijk mag 
het ook een fantasiekaart zijn!

Hoofdstuk 20: 
Ontwerp een fiets 
voor speurders
De Groene Hand-
leden doen bijna alles 

op de fiets. Hoe handig zou het zijn als ze 
fietsen hadden met speciale geheime snufjes! 
Mysteries oplossen gaat daarmee vast nog beter.
Les-idee D: Laat kinderen 
alleen of in groepjes op 
papier een superfiets 
ontwerpen voor 
De Groene Hand. 
Leg per bijzonder 
onderdeel uit wat het is, 
en wat je ermee kunt.

Tip: maak er 
een wedstrijd 
van en laat 

de schrijfster 
jureren
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Over de Groene Hand-serie  Ken je de serie nog niet? 
Op www.susanteksten.nl/kinderboeken lees je er alles over. 

De boeken zijn te bestellen via de boek handel of via de website.

Wat anderen zeggen over 
de Mysterie Pocket

Het is niet alleen een lekker boek om 
te lezen maar ook nog een doeboek 
met ideeën. Erg leuk voor kinderen 

vanaf een jaar of acht – Ineke van 
Nispen, kinderboekenrecen-

sente Libris

Beide verhalen zijn heerlijk span-
nend en zetten je regelmatig op het 
verkeerde spoor. Wie zal de dader 

toch zijn? Dat zorgt ervoor dat je het 
boek eigenlijk niet weg kunt leggen. 

Tussen de verhalen door vind je 
allerlei leuke Groene Hand-opdrach-

ten zoals het tekenen van de oude 
fabiek. Ook vind je achterin een 

heus vergaderschrift, waarmee je je 
eigen groene hand vergaderingen 

kunt houden – Kinderboekenjuf 
Ingrid rijnbout-Evers

Behalve spannende verhalen bevat 
de bundel allerlei interactieve 

elementen en opdrachten ... om met 
De Groene Hand mee op avontuur 
te gaan. Het geeft de verhalen echt 
een extra dimensie en maakt lezen 
extra leuk! – Bertine van Spijk, 

Letters & Spetters

Dit spannende en interactieve 
boek zal heel veel kinderen vanaf 

een jaar of 8 aanspreken. Juist 
omdat je niet alleen maar hoeft 
te lezen, maar ook zelf wat kunt 
doen – Jolanda Kalkman 

‘In de boekenkast’/Hebban

Speciale Kinderboekenweek-kortingsactie
Wil je het project extra impact geven en heb je ruimte om 
te investeren in leesplezier? Bestel dan voor alle kinderen 

een eigen pocket, waarin ze direct kunnen (mee)lezen, 
schrijven en tekenen. Eén pocket kost € 9,95.

Voor de KBW geldt een speciale aanbieding voor scholen: 
10% korting bij een bestelling van 15 of meer pockets.

Plus een bezoek van de schrijfster tijdens of voor de KBW 
(zolang de agenda plek biedt). Deze actie loopt tot 13 oktober.

Meer info voor de 
leer kracht:

Hoe regel je een 
schrijversbezoek?
Een schrijversbezoek inspireert 
kinderen en maakt ze extra 
enthousiast. 
Susan van ’t Hullenaar komt 
graag langs om een bijdrage te 
leveren aan het project. 

Een paar ideeën:
• Susan doet de aftrap en leest 

de eerste hoofdstukken voor. 
En gaat daarna met de klas in 
gesprek over boeken, fanta-
sie en op pad gaan, al dan 
niet in je fantasie.

• Susan komt tussendoor langs 
om voor te lezen en om met 
de klas in gesprek te gaan. 
Ze kan ook helpen en tips 
geven bij de uitvoering van 
een van de opdrachten.

• Susan komt na afloop van het 
project langs. Om de laatste 
hoofdstukken voor te lezen 
en om na te praten over het 
verhaal.

Voor alle soorten bezoek geldt: 
bereid je voor en bedenk van 
te voren alvast welke vragen je 
wilt stellen!

Wil je dat Susan naar 
jouw school komt? 
Boek haar via: https://www.
deschrijverscentrale.nl/
of neem contact op via: 
info@groenehandpost.nl


