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Lesbrief

Bouw een boekenfeestje in de klas

Mijn feestje werd een nachtmerrie

In het boek Vier je feestje! worden alle facetten van een verjaardagsfeestje belicht.
Maar iedereen is maar één keer per jaar jarig. Vier daarom een extra feest: een kinderboekenfeest.

Geef kinderen ter voorbereiding van dit feest werkblad 1.
Laat de kinderen individueel dit blad invullen.
Vergelijk daarna klassikaal de ideeën die kinderen hebben opgeschreven.
De beste ideeën worden natuurlijk uitgevoerd.
Enne…. een ander feestje dan een kinderboekenfeestje kan natuurlijk ook

Echte feestjes zijn behalve leuk, ook spannend. Want er kan heel veel misgaan op een feestje.
Laat kinderen een verhaal schrijven over een totaal mislukt feestje. Alles waar zij normaal bang 
voor zijn dat er mis kan gaan, gaat in dit verhaal echt fout. Inventariseer van te voren met de 
kinderen wat er allemaal mis kan gaan. Gebruik werkblad 2 om kinderen op ideeën te brengen.
Laat de kinderen daarna in ongeveer 20 tot 25 regels Het meest mislukte feest ooit opschrijven. 
Het begin van dit verhaal kan zijn: 

Het begon zo mooi. 
Ik werd ... jaar we zouden een geweldig feestje houden ...
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Het boek Vier je feestje! staat vol ideeën voor 
feestjes. Leuke uitnodigingen, coole versieringen 
en lekkere hapjes. Veel kinderen zullen het leuk 
vinden om in dit boek te bladeren en te lezen.

Een boek over feestjes
Laat op het digibord het omslag van dit boek zien, zonder dat de titel te zien is.
Laat kinderen kiezen welke titel bij dit omslag zou horen:

 Lang leve je gezondheid!
 Vier je feestje!
 Terug naar school
 Kinderboekenfeest

Kinderen die denken dat dit de omslag is van een leuk boek, mogen dit boek gaan lezen.
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Werkblad 1 

Feestje in de klas

Zo bouw je een feestje Schrijf je ideeën op Wie zorgt ervoor

Wie komen er?
Speciale gasten?

Namen en adressen

Wanneer is het feest?
Van hoe laat tot hoe laat?

uitnodigingen

Wat gaan we doen?
Bedenk minstens 3 
activiteiten

Activiteit 1
Activiteit 2
Activiteit 3

Hoe versieren we de klas? Zelfgemaakte versieringen

Wat gaan we eten en drinken? Eten en drinken

Wat doen we als het feest is 
afgelopen?

Opruimen

Schrijf je ideeën op Wie zorgt ervoor

Namen en adressen
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Werkblad 2 

Dit kan allemaal misgaan op een feestje:

Het weer

De taart

De hapjes

Ruzie

De uitnodigingen

Ziek

Alles is gesloten

Kapot

Vergeten

Cadeautjes


