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Vic en Tuur aan het stuur
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VOOR HET LEZEN

Wat zie je op de cover van het boek? Wie is Vic en wie is Tuur? 
Wat zijn ze van plan? 

TIJDENS HET LEZEN

Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen 
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren. 
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.



NA HET LEZEN

Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep. Je mag 
natuurlijk ook alle activiteiten doen!

1. WOORDENMASSAGE 

Iedereen zoekt zijn favoriete woord op in het boek. 
Woord gevonden? Teken het woord letter voor letter 
met je vinger op de rug van een ander kind. Het 
andere kind moet raden welk woord jij gekozen hebt. 
Probeer je woord bij iedereen op de rug te schrijven. 
Wie heeft jouw woord het vlotst geraden? Nu is de 
volgende aan de beurt!

2. IN ÉÉN LIJN RECHT VOORUIT!

Zoek je favoriete stukje uit het boek. Hoort daar een 
prent bij? Perfect! Die prent ga jij nu natekenen. Maar 
het is moeilijker dan je denkt. 
Van zodra de punt van je potlood het blad raakt, mag 
het niet meer loskomen. Dat heet een lijntekening. Zo 
maak je hele gekke tekeningen.
Heb je toch even losgelaten? Dan zal je helaas 
opnieuw moeten beginnen. 
Laat daarna de lijntekeningen aan elkaar zien. Kunnen 
de andere kinderen raden welk stukje in het boek je 
getekend hebt?

3. ROUTE HERBEREKENEN

Vic en Tuur zijn lang onderweg. Hoelang ben jij 
onderweg wanneer je naar Leeshelden komt? Teken 
de weg uit van jou thuis naar de bibliotheek. En teken 
ook hoe je naar Leeshelden komt. Met de auto, de 
fiets? Zit je zelf achter het stuur of  iemand anders?
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• Papier 

• Potloden

MATERIAAL

• Papier

• Potloden



VOOR HET LEZEN

Wat zie je op de cover van het boek? Wie zijn de personages? 
Welke naam zou je hen geven? En wat gaan ze doen? Wil jij 
graag meedoen?

AVI Groeiboek
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TIJDENS HET LEZEN

Stel tussendoor vragen over de inhoud van wat jullie lezen 
en laat de kinderen voorspellen wat er nadien zal gebeuren. 
Stel ook vragen over de afbeeldingen bij het verhaal.

Mijn eerste survival-groeiboek: 
in het bos



NA HET LEZEN

Kies zelf welke activiteit je wil doen met je groep. 
Je mag natuurlijk ook alle activiteiten doen!

1. OP SURVIVAL IN DE BIB

Ga op zoek naar jouw favoriete plekje in de 
bibliotheek. Is het een plekje met een zachte 
zetel waar een vlekje op zit? Of ga je liever in 
een hoekje snuffelen vlak achter de rekken?
Maak een tekening van jouw favoriete plekje 
in de bibliotheek. Probeer het zo echt mogelijk 
te maken. Daarna komt iedereen samen en 
gaan jullie mekaars plekjes zoeken aan de 
hand van de tekeningen. Probeer je plekje dus 
niet meteen te verraden! 

2. OP WANDEL

Is er in de buurt van jouw bibliotheek een 
parkje, bos, grasveldje speeltuin…kortom: een 
stukje groen? Ga dan met z’n allen met de 
survivalboeken in de hand naar buiten en zoek 
naar overeenkomsten met het boek.

Is het aan het regenen, net zoals bij Sem en 
Noor? Wat moet je dan doen? Kom je een 
beek tegen? Hoe ga je erover? Welke diertjes 
komen jullie tegen en welke planten? Komen 
Sem en Noor deze ook tegen?

Laat de kinderen zelf vragen stellen met het 
boek bij de hand en laat hen ontdekken dat 
wat op papier staat, gewoon echt heerlijke 
realiteit kan zijn!

MATERIAAL

• Papier 

• Potloden


