Media van de Week
Stijn, uitvinder zet een tent op (boek)

●
●
●
●
●
●
●

Titel: Stijn, uitvinder zet een tent op
Media: boek
Schrijver: Rene Van Der Velde
Uitgeverij: Ploegsma
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Prijs: 12,99
Sterren: 4

Beschrijving
Stijn, uitvinder zet een tent op is het derde en laatste deel dat René
van der Velde schreef over Stijn. Stijn is een jongen die voor de meest
uiteenlopende problemen de meest grappige uitvindingen bedenkt.
Hij heeft een grote puberbroer Rom en een babyzusje Roos. In dit deel
gaat hij met de hele familie op reis, naar een camping in Frankrijk. De
problemen beginnen direct: hoe krijg je álle spullen en mensen in de
auto? Gelukkig heeft Stijn overal een slimme oplossing voor.

Oordeel
Elk hoofdstuk begint met een praktische vraagstelling. Daarop
bedenkt Stijn een geniaal plan. Het boek is erg humoristisch
geschreven en bevat grappige zwart-wit illustraties.

Tips voor op de groep
Gaan de kinderen in de zomer op vakantie? Zo ja, waar verblijven de kinderen? Vertel dat je op
meerdere manieren kan overnachten: in een appartement, in een bungalow en… in een tent. Hebben
de kinderen wel eens gekampeerd? De verhalen kun je stuk voor stuk goed voorlezen aan de
kinderen. Lees één verhaal per keer voor en laat de tekst even inwerken. Bespreek het verhaal na,
wat vinden de kinderen van de uitvinding? Hebben zij dit probleem ook wel eens meegemaakt?
Welke oplossingen kunnen ze nog meer bedenken?
Bespreek het boek vervolgens met elkaar na. Welke uitvinding vonden de kinderen het slimst? Als de
kinderen een heel belangrijk probleem zouden kunnen oplossen, wat zou dat dan zijn? En wat zou de
beste uitvinding allertijden zijn? Daarna kan je de kinderen een eigen tent op laten zetten. Zie ook
‘Kamperen, zo doe je dat!’ in de Aan de slag – Zomer.

