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Na Aruba, nos ta celebra e Festival di Buki pa Mucha pa e di 27 

biaha e aña aki. E apertura ta dia 1 di november y e bishitanan di 

autor na scol ta tuma luga di 4 pa 8 di november 2019. E tema di e 

aña aki ta Transporte, cu e lema “Ban lesa, biaha y gosa” 

 

In Nederland vindt de 65ste editie van de Kinderboekenweek plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. De 
Kinderboekenweek 2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. 
Allemaal instappen! Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. 
 

Reis mee, van een rondje op de fiets 
door de buurt, tot een ruimtereis door 

het heelal met een raket of een 
ruimteschip.  

Neem de tram, een veerboot of een 

fietstaxi, verken een land tijdens een 
roadtrip met de auto, de bus of trein, 
trek rond met de huifkar. 

Beleef avonturen op een cruiseschip of 
zeil de wereld rond op een catamaran.  

Toer je alleen of rijd je samen, wordt 
het een luxe of backpackreis? En wat 

heb je allemaal nodig om te reizen?  

Welke vervoersmiddelen waren er 
vroeger, hoe zagen die eruit en hoe 

zullen ze er in de toekomst uitzien? 

 

Een reis verrijkt je leven en met een boek kan een kind elke reis 
maken die hij of zij wil. Dus, lees een boek, ga op reis en geniet! 

 

Tijdens Het Kinderboekenfestival 2019 reizen we allemaal! 
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KINDERBOEKENWEEKGESCHENK 

In Aruba … 

Richard Dabian heeft het kinderboekenweekgeschenk voor Aruba 

geschreven, zoals de laatste jaren de gewoonte is, zowel in het Nederlands, 

als in het Papiamento. Het is een zeer fantasierijk verhaal geworden over een 

groep kinderen die heel wat avonturen beleven, met illustraties van Géwout 

Esselink. 
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In Nederland … 

Anna Woltz en André Kuipers zijn de Kinderboekenweekschrijvers van 2019 

Anna Woltz schreef het Kinderboekenweekgeschenk en ruimtevaarder André 

Kuipers het prentenboek. De tekeningen in het prentenboek worden 

gemaakt door Natascha Stenvert.  

 

Met Woltz is de keuze gevallen op een auteur die met kwalitatief 

hoogstaande boeken kinderen weet te boeien. Woltz (1981) was als kind al 

een boekengek en wilde van jongs af aan schrijver worden. Ze begon haar 

carrière bij deze krant, met een column over haar leven op de middelbare 

school. Al tijdens haar studie geschiedenis in Leiden publiceerde ze haar 

eerste kinderboek.  

 

Diverse van haar inmiddels 22 titels vielen in de prijzen bij de 

Griffeljury. Volgend jaar wordt sowieso een mooi jaar voor deze schrijver: de 

verfilming van Mijn bijzonder rare week met Tess (2013) gaat in de bioscopen 

draaien. Vanaf 6 december al is op NPO Zapp dagelijks de serie Gips te zien 

zijn, naar Woltz’ gelijknamige boek uit 2015. 

  

 
De Utrechtse schrijver Anna Woltz met haar boek Gips,  

waar een televisieserie van gemaakt wordt.  

  

https://www.kidsweek.nl/nieuws/andre-kuipers-krijgt-show-ziggo-dome
https://www.kidsweek.nl/nieuws/andre-kuipers-krijgt-show-ziggo-dome
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Eigen droom 

Kuipers vertelt: 'Als kind was ik al dol op boeken. Ik verslond verhalen over 
spannende avonturen op andere planeten. Dit stond aan de basis van mijn 

eigen astronautendroom.’ 
 

Het prentenboek voor de Kinderboekenweek is niet het eerste kinderboek 
dat de ruimtevaarder schrijft. Tijdens zijn ruimtereizen schreef Kuipers voor 
zijn eigen kinderen het boek André het astronautje. Vanuit het ruimteschip 

las hij ze er elke zondag uit voor. Via een video-verbinding! 
 
Dat astronaut André Kuipers (1958) de tekst voor het jaarlijkse prentenboek 

schrijft is minder verrassend dan het misschien klinkt. Sciencefictionboeken 

deden hem als twaalfjarige dromen van de uitzonderlijke carrière die hij 

uiteindelijk ook gehad heeft. Tijdens zijn 193 dagen in ruimtestation ISS 

schreef hij André het astronautje, in eerste instantie voor zijn eigen kinderen. 

Daar volgden nog meer delen op, zoals André het astronautje op reis naar de 

planeten en André het astronautje terug naar de aarde.  

 

 

Astronaut André Kuipers, hier met 

zijn kinderen Sterre en Stijn in 

2012, schreef eerder drie boeken 

over zijn leven en zijn werk.  

 

 

 

 

 

Zijn vaste illustrator Natascha Stenvert (1971) 

voorziet ook nu zijn verhaal van tekeningen. 

Stenvert deed de kunstactademie in Groningen en 

haar werk is inmiddels bekend over heel de 

wereld. Bekend zijn haar boeken over Kolletje, die 

ze samen met schrijver Pieter Feller maakt.   

https://astronautje.nl/
https://www.bol.com/nl/p/andre-het-astronautje-op-reis-naar-de-planeten/9200000077438768/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=pXEK0JXuC-X82GNWlNtBow.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/andre-het-astronautje-op-reis-naar-de-planeten/9200000077438768/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=pXEK0JXuC-X82GNWlNtBow.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/andre-het-astronautje-terug-naar-de-aarde/9200000076246358/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=pXEK0JXuC-X82GNWlNtBow.1.7.ProductTitle
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OPENING VAN DE KINDERBOEKENWEEK 
 

MUZIEK 

Natuurlijk is het leuk om het lied van de Kinderboekenweek samen te 

zingen, de Nederlandse en de Arubaanse versie. 

Het liedje ‘Mi tata su truck’ is ook erg leuk en toepasselijk! 

https://www.youtube.com/watch?v=hT6vT_DPkGA 

DANS 

Groepjes kinderen, al of niet de hele klas, kunnen optredens verzorgen. 

DRAMA 

Kinderen of de leerkrachten voeren een toneelstuk uit. Dit kan eventueel 

aan de hand van een boek met betrekking tot een vervoersmiddel. 

VOORLEZEN 

Lees een verhaal of boek voor waar het thema transport in voorkomt. 

 

SPELLETJES 

Laat de kinderen op diverse plekken van het 

schoolplein verschillende spelletjes m.b.t. 

vervoersmiddelen spelen. 

Dit spel staat op Pinterest. De kinderen maken 

papieren vliegtuigjes (of leren dit in de klas) en 

kunnen punten winnen, eventueel om een leuk 

prijsje te winnen. 

Groepjes van 5 kinderen vormen een trein door 

elkaar vast te houden, ze moeten proberen een 

bal van punt A naar punt B te vervoeren, zonder 

hun handen te gebruiken. 

Groepjes van 5 kinderen gaan om beurten op de 

step om een bal van punt A naar B te brengen, 

wie heeft de meeste ballen in 5 minuten? 

POWERPOINTPRESENTATIE VAN EEN (PRENTEN)BOEK 

Maak een PowerPoint voorstelling van een prentenboek en laat dit zien. Je 

doet dit door van tevoren een scène uit een boek uit te beelden en met een 

digitale camera te fotograferen. Zo zet je verschillende scènes op de foto. 

Daarna maak je er met PowerPoint een geheel van. 

Je zou hier ook foto’s van de schoolkinderen op vervoersmiddelen voor 

kunnen gebruiken. En je eigen verhaal verzinnen! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hT6vT_DPkGA
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WEBSITES MET MEER IDEEËN 

Zoals altijd hebben verschillende leerkrachten leuke ideeën met betrekking 

tot de Kinderboekenweek op hun website gezet:  

https://jufmaike.nl/kinderboekenweek-2019-reis-mee-voertuigen/ 

https://www.jufanke.nl/kinderboekenweek.html 

https://www.jufanke.nl/thema-verkeer-vervoer.html 

https://www.jufjanneke.nl/wordpress/tips-voor-de-

kinderboekenweek/#Thema 

https://www.kinderboekenjuf.nl/kinderboekenweek/kinderboekenweek-

2019-reis-mee/ 

 

Ook Juf Linda heeft weer leuke ideeën op haar 

website gezet rond het thema van de 

Kinderboekenweek van 2019, bijvoorbeeld: 

De rekenhoek 

Leg in de rekenhoek verschillende materialen 

neer waarmee de kinderen kunnen naspelen dat 
zij de treinconducteur of buschauffeur zijn. Dus 
bijvoorbeeld trein- of buskaartjes, een 

strippenkaart, ov-kaart, speelgeld, bonnetjes. 

De kinderen oefenen in de rekenhoek met het 
geldrekenen. Je kunt gerichte opdrachten 

meegeven, maar kunt ook kijken tot welk spel de 
kinderen zelf komen. 

https://klasvanjuflinda.nl/spelen/binnen/32331/ideeen-voor-de-

kinderboekenweek-2019/ 

 

Op de website van Rian Visser staat het volgende: 

Onderbouw: De boekenbus (pdf) > toneelstuk voor de opening! 

Middenbouw: Bedenk een ruimtevoertuig voor Blitz (pdf) 

Bovenbouw: Een bijzonder voertuig (pdf) 

Tekenen bij een verhaal: Illustraties in kinderboeken (pdf) 

Lesbrief bovenbouw Vervoer in de toekomst (pdf) 

https://www.rianvisser.nl/kinderboekenweek/ 

 

https://jufmaike.nl/kinderboekenweek-2019-reis-mee-voertuigen/
https://www.jufanke.nl/kinderboekenweek.html
https://www.jufanke.nl/thema-verkeer-vervoer.html
https://www.jufjanneke.nl/wordpress/tips-voor-de-kinderboekenweek/#Thema
https://www.jufjanneke.nl/wordpress/tips-voor-de-kinderboekenweek/#Thema
https://www.kinderboekenjuf.nl/kinderboekenweek/kinderboekenweek-2019-reis-mee/
https://www.kinderboekenjuf.nl/kinderboekenweek/kinderboekenweek-2019-reis-mee/
https://klasvanjuflinda.nl/spelen/binnen/32331/ideeen-voor-de-kinderboekenweek-2019/
https://klasvanjuflinda.nl/spelen/binnen/32331/ideeen-voor-de-kinderboekenweek-2019/
http://bit.ly/DeBoekenbus_digibordles2019
http://bit.ly/Blitz_BedenkEenRuimtevoertuig
http://bit.ly/EenBijzonderVoertuig_digibordles
http://bit.ly/illustratiesinkinderboeken
http://bit.ly/Lesbrief_vervoerindetoekomst
https://www.rianvisser.nl/kinderboekenweek/
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FILM en VIDEO! 

Vertoon een leuke film of (meer dan 1) video met betrekking tot vervoer. 

Dit kan op een groot scherm met alle kinderen tegelijk of in een ruimte waar 

de klassen/leerjaar om beurten naar de film kunnen kijken. 

Voorbeelden van films of series:  CARS 

PLANES 

HERBIE  

THE MAGIC SCHOOLBUS 

THE POLAR EXPRESS 

SPEED 

THE KNIGHT RIDER 

 

 

 

Voor nog meer films: 

The 100 Greatest Movie and TV Cars of All Time 

https://www.edmunds.com/car-reviews/features/the-100-greatest-movie-

and-tv-cars-of-all-time.html 

https://www.pinterest.com/sharelynnd/transportation-moviestv/ 

 

Video voor de kleintjes: 

Hond op reis - Digitaal prentenboek | Kinderboekenweek 2019 | Onderwijsstudio 
https://www.youtube.com/watch?v=PUXoq94ZLZk 

  

https://www.edmunds.com/car-reviews/features/the-100-greatest-movie-and-tv-cars-of-all-time.html
https://www.edmunds.com/car-reviews/features/the-100-greatest-movie-and-tv-cars-of-all-time.html
https://www.pinterest.com/sharelynnd/transportation-moviestv/
https://www.youtube.com/watch?v=PUXoq94ZLZk
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Voorbeelden van video’s: 

Aruba 1950’s  

https://www.youtube.com/watch?v=cKMV-vHInYM 

 

De ontwikkeling van het verkeer in Amsterdam – oude filmbeelden 

https://www.youtube.com/watch?v=df0GrlAJ2Zk 

 

History of transportation 

https://www.youtube.com/watch?v=vNgAHOIofpI 

 

Top 10 fastest High Speed trains in the world 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=qzv_wQBkSvM 

 

Navy ships in huge heavy seas! 

https://www.youtube.com/watch?v=sDgeYfSZdL4 

 

10 biggest ships in the world 

https://www.youtube.com/watch?v=X5LnvJuPN_4 

 

5 best personal aircraft – passenger drones and flying car 

https://www.youtube.com/watch?v=_dNPjqLyxSI 

 

20 crazy bikes you won’t believe exists 

https://www.youtube.com/watch?v=8KbE7irrTgY 

 

Top 5 future vehicles that will revolutionize transportation 

https://www.youtube.com/watch?v=yUdI-vvj7GY 

 

10 most unusual vehicles 

https://www.youtube.com/watch?v=phFij-01hBk 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cKMV-vHInYM
https://www.youtube.com/watch?v=df0GrlAJ2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=vNgAHOIofpI
https://www.youtube.com/watch?v=qzv_wQBkSvM
https://www.youtube.com/watch?v=sDgeYfSZdL4
https://www.youtube.com/watch?v=X5LnvJuPN_4
https://www.youtube.com/watch?v=_dNPjqLyxSI
https://www.youtube.com/watch?v=8KbE7irrTgY
https://www.youtube.com/watch?v=yUdI-vvj7GY
https://www.youtube.com/watch?v=phFij-01hBk
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WAT IS EEN VERVOERMIDDEL? 

Een vervoermiddel of transportmiddel is een object, waar personen, dieren of 

goederen mee kunnen worden verplaatst.  

Dit object kan een rijdier zijn of een 

rijdend, varend, of vliegend, technisch 

geconstrueerd voorwerp.  

Het voorwerp kan door mankracht, 

een trekdier, mechanisch, of door 

windkracht worden voortbewogen.  

Afhankelijk van zijn grootte, kan een 

vervoerend object per keer één tot 

duizenden personen of stuks vee vervoeren, 

en wat betreft goederentransport variëren 

van een kruiwagen tot een goederentrein  

en een containerschip. 

De term voertuig wordt over het algemeen gebruikt voor vervoermiddelen 

die over land gaan. Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte 

worden vaartuigen genoemd. 

 

GRONDVERVOER 

driewieler 

fiets  

bromfiets 

brommer  

scooter 

motor 

auto 

raceauto 

pick-up 

jeep 

busje 

vrachtwagen 

camper 

caravan 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervoer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijdier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorwerp_(ding)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekdier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Machine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goederentransport
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiwagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goederentrein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Containerschip
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WATERVERVOER 

roeiboot 

zeilboot  

motorboot 

speedboot 

luxe boot (jacht) 

cruiseschip 

vrachtboot 

containerboot 

 

LUCHTVERVOER 

luchtballon 

vliegtuig 

zweefvliegtuig 

helikopter 

straaljager 

 

OPENBAAR VERVOER  

bus 

tram 

trolley 

trein 

(water)taxi 

ferry 

 

VOORRANGSVOERTUIGEN  

ambulance 

politie 

brandweer 
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HOE ZAG ONS VERVOER ER VROEGER UIT? 

 

De fiets  

Op onderstaande link is een leuke video 

over de fiets:  

 https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-

de-fiets-van-loopfiets-tot-moderne-fiets/ 

 

 

En nog meer info: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_

de_fiets 

 

 

De auto 

 

Vroeger hadden auto’s een 

slinger om de auto mee te 

starten. 

In Amsterdam vraagt men 

nog: “Kan je me een slinger 

geven?”  

Daarmee wordt bedoeld of ze 

mee mogen rijden (een lift 

kunnen krijgen), vroeger 

moest die persoon dan de 

auto aanslingeren. 

 

Meer over de geschiedenis van de auto met leuke plaatjes: 

https://spreekbeurten.info/autogeschiedenis.html 

http://www.together-eu.org/docs/194/TOGETHER_Eco-driving_5_Hand-out_04.pdf 

https://wikikids.nl/Geschiedenis_van_de_auto 

 

 

https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-fiets-van-loopfiets-tot-moderne-fiets/
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-fiets-van-loopfiets-tot-moderne-fiets/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_fiets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_fiets
https://spreekbeurten.info/autogeschiedenis.html
http://www.together-eu.org/docs/194/TOGETHER_Eco-driving_5_Hand-out_04.pdf
https://wikikids.nl/Geschiedenis_van_de_auto
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Het vliegtuig 

 

 

Op deze links vind je informatie over de luchtvaartgeschiedenis 

https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/80/geschiedenis-van-het-vliegen-in-jaartallen 

https://wikikids.nl › Vliegtuig 

Er zijn ook leuke video’s, zoals die van schooltv of op youtube: 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchtvaartgeschiedenis/ 

 

De boot 

  

https://www.historamarond1900.nl/technologische-

vooruitgang/vervoer/water 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomboot 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Raderstoomboot 

 

  

https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/80/geschiedenis-van-het-vliegen-in-jaartallen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchtvaartgeschiedenis/
https://www.historamarond1900.nl/technologische-vooruitgang/vervoer/water
https://www.historamarond1900.nl/technologische-vooruitgang/vervoer/water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomboot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raderstoomboot
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De eerste auto’s op Aruba 

Zie ook de video op youtube: Aruba 1950’s  

https://www.youtube.com/watch?v=cKMV-vHInYM 

  

 

 

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cKMV-vHInYM
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VERVOER VAN DE TOEKOMST 

 

In films zie je soms vervoersmiddelen die nog niet bestaan, zoals een 

ruimteschip of vliegende auto’s: 

 

The Axiom in Wall-E (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 Millennium Falcon in Star Wars 

 

 

 

 

Tron Legacy   

 

 

 

  Chicken Little 
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BEDENK JE EIGEN RUIMTEVOERTUIG 

 Bedenk hoe jouw ideale vervoer eruit ziet en wat het allemaal kan. 

 

 Bedenk andere manieren hoe jij je zou willen verplaatsen,  

bijv; tijdmachine, een speciale helm 

 

 Beschrijf, teken, verf, knutsel jouw vervoersmiddel! 

 

 Maak een opstel over de avonturen die je daarmee beleeft. 

 

 

Rian Visser heeft ook lessen over het bedenken van een ruimtevoertuig. 

 

https://www.rianvisser.nl/downloads/Blitz_BedenkEenRuimtevoertuig.pdf 

 

https://www.rianvisser.nl/downloads/EenBijzonderVoertuig_digibordles.pdf 

  

https://www.rianvisser.nl/downloads/Blitz_BedenkEenRuimtevoertuig.pdf
https://www.rianvisser.nl/downloads/EenBijzonderVoertuig_digibordles.pdf
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OP REIS 
 

Reizen kan op verschillende manieren, met de fiets, de 

auto, de trein, het vliegtuig of de boot. 

Welke manier vind jij het leukst? 

Waarom vind je dat? Vertel… 

 

 

Schrijf de voordelen en nadelen op per voertuig: 

REIZEN 

PER 

VOORDELEN NADELEN 

FIETS    

   

   

   

   

   

AUTO   

   

   

   

   

   

TREIN   

   

   

   

   

   

VLIEGTUIG   

   

   

   

   

   

BOOT   
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Op welke manier ga je op reis en waar naar toe? 

 In eigen land of naar het buitenland? 

 Is het er warm (zon, zee en strand) of juist koud (ijs, sneeuw)? 

 In een luxe hotel of kamperen in een tent? 

 De natuur in of naar een grote stad? 

 Ga je naar een pretpark of op een cruise boot? 

 Lekker luieren of heel actief en sportief? 

 

Wat heb je nodig als je op reis gaat? 

Schrijf de antwoorden die je op de hierboven gestelde vragen hebt gegeven 

op en bedenk wat je daarvoor moet meebrengen. 

Bijvoorbeeld: 

Ik ga op vakantie met: 

 De auto en een caravan 

 Ik ga naar een camping in de natuur in het buitenland 

 Het is lekker warm en er is ook een zwembad 

 We gaan zonnen maar ook veel wandelen 

Ik heb nodig:  

 mijn paspoort 

 een koffer 

 een badpak 

 grote handdoek  

 zonnebril 

 zonnebrand 

 opblaasbare bal 

 wandelschoenen 

 zomerkleding, etc. 
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MAAK EEN REIS-

DAGBOEK OF VERSLAG 

Hierin kan je reizen beschrijven die 

je al hebt gemaakt, maar ook 

reizen die je graag zou maken. 

Verzamel leuke dingen en plaatjes 

van de landen waar je bent 

geweest of heen zou willen gaan. 

Hoe kom je daar? 

Hoe reis je van de ene leuke plaats 

naar de andere? 

Wat kan je daar allemaal doen? 

Welke bezienswaardigheden zijn 

er? 

Wat eten ze daar? 

Etc. 

   

https://artfulparent.com/guest-post-use-

explorer-notebooks-for-location-inspired-art/  

  

 

 

 https://paradisepraises.com/printable-passport-

activity/  

  

https://artfulparent.com/guest-post-use-explorer-notebooks-for-location-inspired-art/
https://artfulparent.com/guest-post-use-explorer-notebooks-for-location-inspired-art/
https://paradisepraises.com/printable-passport-activity/
https://paradisepraises.com/printable-passport-activity/
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JULES VERNE  
 

Jules Verne (1828-1905) was een Frans auteur van avontuurlijke 

reisbeschrijvingen met nieuwe technieken, naar vele delen van de aarde en 

naar onbekende gebieden zoals de diepzee, het binnenste van de aarde en de 

maan. Vaak wordt Verne gezien als de vader van de sciencefiction. Dit komt 

waarschijnlijk door het fantastische karakter van zijn verhalen, die echter 

meestal op toen bestaande kennis geïnspireerd waren. Verne ontkende zelf 

ronduit, dat hij een futuristisch profeet was en stelde dat het voorspellende 

karakter toeval was. Of zoals zijn uitgever Jules Hetzel het doel van zijn 

boeken omschreef: “Onderwijs dat amuseert, amusement dat onderwijst”. 

 

Verne is vooral bekend als de schrijver die "de toekomst voorspelde". Hij 
beschreef in zijn boeken veel zaken die destijds als fantasie werden 

beschouwd, maar later in een indrukwekkend aantal gevallen werkelijkheid 
werden. Hij voorzag een reis naar de maan die iets meer dan 100 jaar later 
voor het eerst gerealiseerd werd tijdens het Apollo-programma. Maar er zijn 

ook essentiële verschillen tussen dit boek en de ruimtevaart aan te wijzen. 
Zo worden de maanreizigers van Jules Verne afgeschoten met behulp van 

een reusachtig kanon en niet gelanceerd met een raket. De maanreizigers 
landen ook niet op de maan, maar vliegen eromheen om vervolgens terug te  
keren. 

 
Verder voorzag hij onder andere de langeafstandsreizen in luchtballonnen en 

de tochten van onderzeeboten onder het poolijs. Zijn gave om deze 
voorspellingen te doen berustte echter niet alleen op fantasie. Hij was zeer 
intelligent, was zeer goed op de hoogte van de technische ontwikkelingen 

van zijn tijd, deed degelijk onderzoek en paste wetenschappelijke logica toe. 
 

De reis om de wereld in 80 dagen (1873) 

is Vernes succesvolste roman geweest, 

later ook door verfilmingen. Bij zijn leven 

waren een half miljoen exemplaren 

verkocht. De ondernemende reiziger 

Phileas Fogg maakt onderweg gebruik van 

de trein, paard en wagen, schepen, een 

olifant en een ijszeiler. Bovendien wordt 

hij ook nog op de hielen gezeten door de 

Britse rechercheur Fix, die meent dat 

Fogg degene is die 55.000 pond uit 

de Bank of England heeft gestolen, en dat 

hij nu op de vlucht is. Fogg lijkt namelijk 

veel op de dief en het is verdacht dat hij 

zo'n haast heeft om weg te komen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1828
https://nl.wikipedia.org/wiki/1905
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sciencefiction
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules_Hetzel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Project_Apollo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Logica_(wetenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_reis_om_de_wereld_in_80_dagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bank_of_England
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KUIFJE (TINTIN) 

Kuifje, een fictieve reporter, reist de hele wereld af in de wereldberoemde 

stripreeks “De avonturen van Kuifje” (in het Frans: Les Aventures de Tintin) 

getekend door de Belgische striptekenaar Hergé (1907-1983). Hij maakt 

daarbij gebruik van allerlei vervoersmiddelen, zoals een kano in het album 

Het gebroken oor. 

Per maart 2014 waren de Kuifje-albums in 110 talen en dialecten 

verschenen en waren er wereldwijd in totaal meer dan 230 albums verkocht. 

Voor meer informatie over Kuifje en een volledige lijst van alle titels: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_(personage) 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_(personage)
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WERKBLADEN 

Natuurlijk staan er op Pinterest nog veel meer werkbladen! 
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KNUTSELEN 

 

Ga op avontuur, in het verleden, in het 

heden of in de toekomst! 
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http://www.ikatbag.com/2011/12/lights-project-trainville.html 

      

https://www.thecrafttrain.com/ 

http://www.ikatbag.com/2011/12/lights-project-trainville.html
https://www.thecrafttrain.com/
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http://papermau.blogspot.com/2013/09/volkswagen-van-gift-box-papercraft-by.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knip verschillende vormen van vilt of dik 

papier in diverse kleuren en laat de 

kinderen allerlei voertuigen bouwen. 

 

http://papermau.blogspot.com/2013/09/volkswagen-van-gift-box-papercraft-by.html
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https://getbeautified.com/toilet-paper-roll-crafts/ 

 

http://www.beafunmum.com/2014/01/summer-fun-boats-boats-boats/ 

    

https://getbeautified.com/toilet-paper-roll-crafts/
http://www.beafunmum.com/2014/01/summer-fun-boats-boats-boats/
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https://nontoygifts.com/diy-fathers-day-card-kids-make/  

   

http://www.preschoolcrafts.us/popsicle-stick-craft-ideas-preschoolers/  

  

https://nontoygifts.com/diy-fathers-day-card-kids-make/
http://www.preschoolcrafts.us/popsicle-stick-craft-ideas-preschoolers/
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99 AIRBALLOONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
https://www.guiademanualidades.com/guirnalda

-a-todo-color-de-globitos-de-aire-35026.htm 

https://www.guiademanualidades.com/guirnalda-a-todo-color-de-globitos-de-aire-35026.htm
https://www.guiademanualidades.com/guirnalda-a-todo-color-de-globitos-de-aire-35026.htm
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KLEURPLATEN 
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BOEKEN OVER VERVOERMIDDELEN EN REIZEN 

 

Bij dit thema zijn ontelbaar veel boeken te 

bedenken.  

Vanzelfsprekend zijn alle informatieve boeken 

over vervoersmiddelen, en natuurlijk alle 

boeken die over het maken van reizen gaan, 

naar opa en oma in een andere straat of naar 

verre onbekende oorden. 

En dan zijn er nog boeken die over 

buitenaardse wezens gaan, die reizen om onze 

aarde te bezoeken, of ze gaan over fantasie 

werelden. 
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