Welkom in de wereld van Stilton,
Geronimo Stilton!

Klaar voor de start!
Hoera! De scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij. Dat betekent klassen vol uitgeruste, blozende
kinderen die staan te trappelen om het nieuwe schooljaar te
beginnen! En daar hoort natuurlijk een kakelverse nieuwsbrief bij. Boordevol spelletjes en ideeën voor in de klas. En
geheel in het teken van de Kinderboekenweek! Dit jaar is
het thema Sport en Spel, met als motto Klaar voor de start!
Ook al is Geronimo misschien de meest onsportieve muis
die er bestaat, soms doet zelfs hij (meestal gedwongen!) aan
sport. Wielrennen, karate, rolschaatsen, voetballen en de
Olympische Spelen: hier kan Geronimo
u inmiddels alles over vertellen. Niet alleen over de sport zelf maar ook dat je
soms moet doorzetten, en dat sporten
gewoon leuk is. Vooral samen!
Een gi-ga-sportief nieuw schooljaar
toegewenst!
Gi-ga-groet, De Wakkere Muis

Spelletje tegen pesten
Vaak gaat het in de sport over er
wint of wie verliest. Organiseer eens
een spel waarbij het gaat om samen
speels bewegen, om pesten tegen
te gaan. Pas als iedereen meedoet,
slaagt het spel. De regel bij het spel
“Koning van de berg” is bijvoorbeeld
dat alle spelers elkaar van de berg
moeten duwen. Degene die het langst
op de berg blijft staan, is de koning.
Het doel van het spel ‘Mensen van
de berg’ is juist zoveel mogelijk
kinderen op de berg te krijgen. De
kinderen moeten dus samenwerken
om dit doel te bereiken. Dat wordt
lachen, gieren, brullen met als gevolg
dat ieder kind met een plezierig gevoel naar huis gaat.

Het thema van deze nieuwsbrief is: sport en spel
Kijk voor meer lesbrieven
over sport op onze website
www.wakkeremuis.nl/lerarenkamer

Kinderboekenweekactie!
gebonden
128 pagina’s

€ 7,50

ipv € 9,95
gebonden
128 pagina’s
€ 9,95

Belangrijk!
- Het is verboden de lesbrieven op internet te zetten of door te verkopen.
- Kleurplaten en spelletjes mogen gekopieerd worden voor gebruik in de klas, niet voor commerciële doeleinden.
- Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of heeft u er vragen over? Neem dan contact op met Brigitte Klijzing
via e-mail: brigitte@dewakkeremuis.nl

bv De Wakkere Muis - Passeerdersgracht 34-38 sous - 1016 XH Amsterdam
Telefoonnummer: 020 528 5850 - e-mail: info@dewakkeremuis.nl - www.dewakkeremuis.nl
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Klaar voor de start!

O

Tekst: Geronimo Stilton / Illustraties: Larry Keys
Voorlezen vanaf 6 jaar / zelf lezen vanaf 8 jaar
Wat is er nu (bijna) nog leuker dan sporten en spelen? Lezen over sporten en spelen!
Ook al is Geronimo een angstmuis en durft hij niet aan wedstrijden mee te doen, toch
heeft hij een paar boeken over sport geschreven. Aan de hand van deze boeken wordt
het thema van de Kinderboekenweek in deze nieuwsbrief behandeld. Kijk voor meer
lesbrieven over Sport en spel op onze website (www.wakkeremuis.nl/lerarenkamer)

Korte inhoudsbeschrijving van de boeken
Klaar voor de start!

In Rotsfort staat het allergrootste sportfestijn van de hele
prehistorie op het punt om los te barsten: de Oerlympische
Spelen! Tijger Khan en zijn bloeddorstige sabeltandtijgers
willen ook meedoen en kondigen in ruil daarvoor een staakthet-muizen-vangen af. Maar als ze ontdekken dat de vlag
van de tijgers gestolen is, dreigt alles alsnog volledig uit
de poot te lopen …

Geheime missie: Olympische Spelen

Ze hebben Geronimo gevraagd verslag te doen van de
Olympische Spelen. Dat belooft wat! Hij heeft namelijk cameravrees. Het wordt helemaal lastig als hij de
aan bananen verslaafde detective Speurneus Teus tegen
het lijf loopt. Volgens hem is er iets vreemds aan de
poot met de deelnemers. En het lijkt erop dat hij gelijk
heeft.
Wat is
jouw favoriete
sport?

Behandeling van het boek aan de hand van de
thema’s
Opdracht: Wat weet jij van sport?
Duur: 15 minuten
Benodigdheden: internet (eventueel)
Verdeel de kinderen in groepjes van twee en laat ze samen de
quiz op pagina de volgende doen. Laat ze de antwoorden zo
nodig opzoeken op internet.
Bespreek de antwoorden daarna met de klas.

© De Wakkere Muis 2013 – © illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.
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Wisten ze veel? Wisten ze de antwoorden op sommige
vragen omdat ze die sport zelf beoefenen?
Laat de kinderen vertellen welke sport(en) ze beoefenen. Of
naar welke sport ze het liefst kijken.
Waarom vinden ze het leuk?
Maak een paar kolommen op het schoolbord en schrijf erboven:
teamsport/ balsport/ vechtsport/ jurysport of een sport waarbij
het gaat om wie de snelste is.
Laat de kinderen vertellen welke kenmerken elk van deze sportsoorten hebben en laat ze vervolgens hun “eigen” sport indelen
op het bord. Sommige sporten kunnen uiteraard in meerdere
kolommen voorkomen.

Sport en spel!
Blik werpen
De kinderen moeten 10 blikken met 4 werpkussentjes omgooien. Trek een lijn
of leg een stok neer waar achter de kinderen moeten gaan staan. Zet de blikken
bijvoorbeeld op een tafel. Elk kind van het team komt aan de beurt en per omgegooid blikje krijgen ze een punt. Alle punten worden bij elkaar opgeteld.
Natuurlijk kunt u, als het lekker weer is, ook met de kinderen naar buiten,
bijvoorbeeld om een wedstrijd sprintje trekken te doen, een potje trefbal of
een schoenenrace!
Estafettespel: schoenenrace
Laat twee teams tegen elkaar racen.
Laat alle kinderen hun schoenen uittrekken en op een hoop aan de andere
kant van het schoolplein leggen. Laat
de twee teams zich in rijen opstellen.
De voorste twee kinderen rennen naar
de overkant, zoeken hun schoenen
uit in de schoenenberg, trekken hun
schoenen snel weer aan en rennen
terug. Dan mag de volgende. Maak
van tevoren een afspraak over veters!
Veters instoppen, bijvoorbeeld. Het
winnende team krijgt een punt.

© De Wakkere Muis 2013 – © illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.
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Sportief in het kwadraat,
doe de test!

O

Wat voor een sporter ben jij? Ben je een avontuurlijk type
of lig je liever op het strand? Sport je voor de lol of voor de
uitdaging? Welk type je ook bent, sport is leuk en bewegen
is gezond!

De snelle sportquiz

Hoe sportief ben jij? Test je kennis over de meest uiteenlopende
sporten en je komt erachter!
1. Atletiek bestaat uit verschillende onderdelen, zoals hardlopen, meerkampen en springen werpwedstrijden. Estafette is er een van. Daarbij lopen vier deelnemers om de beurt
een afstand en geven “iets” aan elkaar door. Weet jij wat dat “iets” is?
a. een bal
b. een stokje
c. een vlag
d. een tennisracket
2. Knagers kunnen als de beste zwemmen! Maakt niet
uit in welke zwemslag. Weet jij welke er allemaal zijn?
a. vrije slag, schoolslag, buikslag en vlinderslag
b. vrije slag, vakantieslag, buikslag en fladderslag
c. gesloten slag, schoolslag, rugslag en fladderslag
d. vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag
3. Hoe heet het tegenhouden van de bal aan het net bij volleybal?
a. smashen
b. blokken
c. opslaan
d. koppen
4. Bij welke sport speel je in een team?
a. boksen
b. handbal
c. schaatsen
d. judo
5. Welke bal is het grootst?
a. een tennisbal
b. een golfbal
c. een basketbal
d. een pingpongbal
© De Wakkere Muis 2013 – © illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.

4

Veel plezier met deze gi-ga-geweldige
kleurplaat van Stilton, Geronimo Stilton!

Kleur de balletjes op de pingpongtafel rood, die onder de tafel geel
en de rest op de grond blauw. Welke balletjes zijn nog niet gekleurd?
Teken daar een rondje omheen.

Los deze sportsudoku op.
Elke sporter mag maar één
keer per blok, per rij en
per kolom voorkomen.
Gebruik de letters van de
onderstaande sporten.

=K

=W

=G

=H

De boeken van Geronimo Stilton worden in Nederland uitgegeven door De Wakkere Muis, Amsterdam
Kijk voor meer informatie over de boeken op www.dewakkeremuis.nl.
©Atlantyca SpA Italië – All rights reserved. Deze kleurplaat mag niet op andere websites worden geplaatst.
Kijk voor andere kleurplaten en spelletjes op www.geronimostilton.com
© De Wakkere Muis 2012 – © illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.
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Help, er is een probleem met de volgorde!

Geronimo moet een artikel
schrijven over de Olympische
Spelen op Muizeneiland.
Om de punten en de volgorde

MUIZEND
EILAN

te kunnen opschrijven, moet

RATJETOE

hij eerst nog enkele nummers
op de juiste plaats zetten.
Kun jij hem even helpen?
Schrijf deze getallen van klein naar groot.

4

15

6

30

22

19

7

28

12

17

Schrijf deze getallen van groot naar klein.

20

8

11

13

3

26

Kijk voor meer kleurplaten en spelletjes op www.geronimostilton.com
© De Wakkere Muis 2013 – © illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.
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Maak je eigen medaille!
Wat heb je nodig:
. een stuk stevig karton van 10 x 10 cm
. een rood lint van 50 cm
. schaar en nietmachine
. viltstift met fijne punt

Neem een stevig stuk karton,
bijvoorbeeld van een schoenendoos.
Knip hier een rondje uit.

Neem het lint, meet het midden af en
niet daar het stuk karton aan vast.

1

Je hebt het
gi-ga-goed
gedaan!

2

Kleur het in, versier het
mooi en zet er de tekst
GOED GEDAAN! op.

3

Kijk voor meer kleurplaten en spelletjes op www.geronimostilton.com
© De Wakkere Muis 2013 – © illustraties Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved.
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Oplossingen
Sportief in het kwadraat, doe de test!
1. = b. een stokje
2. = d. vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag
3. = b. blokken
4. = b. handbal
5. = c. een basketbal

Sudoku

G

H
W

G W
H W G
Help, er is een probleem met de volgorde!
Schrijf deze getallen van klein naar groot.
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Schrijf deze getallen van groot naar klein.
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Kijk voor meer kleurplaten en spelletjes op www.geronimostilton.com
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