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Over het boek

Meneer en mevrouw Bolhuis hebben een varken dat 
Bobbi heet. 
Bobbi slaapt het liefst bij hen in het grote bed.
Maar samen zijn ze wel wat zwaar. 
En dan midden in de nacht…
BOEM! KRAK!
…zakt ineens het bed door de vloer!
Bobbi rent de deur uit. 
Haalt ze hulp?
Of zet ze de hele buurt op stelten?

1 Raadspelletje
 luistervaardigheid & spreekvaardigheid

Lees de achterflap voor. Probeer het omslag nog niet te laten zien. Laat de kinderen 
raden wat zij denken dat Bobbi gaat doen. Denken ze dat Bobbi hulp gaat halen? Of 
vinden ze een varken typisch een dier dat de boel op stelten gaat zetten? 
Laat hierna het omslag zien. Denken ze nog steeds dat Bobbi hulp gaat halen? Kan het 
trouwens allebei? De buurt op stelten zetten én hulp gaan halen? 

Lees nu het boek. Kom na het voorlezen terug op het gesprek. Hadden veel kinderen 
het goed geraden? 

2 Welk woord is fout?
 luister- en leesbegrip

Lees het boek (of het eerste hoofdstuk) eerst in zijn geheel. Kies daarna een zin en lees 
die nog een keer voor, maar laat een woord weg. Weten de kinderen nog welk woord 
daar hoorde te staan? 
Lees vervolgens een zin en vervang het woord door een ander woord. Merken de 
kinderen wat er niet klopt aan de zin?



3 Bijzondere huisdieren
 praten en tekenen

Bobbi is een varken. Dat is wel een heel bijzonder huisdier. Zijn er kinderen in de klas 
die ook een varken hebben? Kennen ze iemand die een varken heeft of heeft gehad? 
Wat zijn nog meer bijzondere huisdieren? Kan een kat bijzonder zijn? En een hond? 
Waarom? 

Laat de leerlingen nu een bijzonder huisdier maken. Het mag een bestaand dier zijn, 
maar ook een zelfverzonnen dier, bijvoorbeeld een kruising tussen een varken en een 
konijn. Het is extra leuk om voor de tekening verschillende materialen te gebruiken, 
bijvoorbeeld watten of blaadjes voor de huid en kraaltjes voor de ogen. Zo komen de 
huisdieren echt tot ‘leven’. Maar kleuren of verven mag natuurlijk ook. 

Als het kunstwerk klaar is, mogen ze een naam verzinnen voor hun huisdier. Wat zijn 
de kenmerken? Is het dier lief, springt hij hoog, eet hij sla of hagelslag? Verzin maar 
raak!
Hang de werken in de klas en toon ze aan de ouders. Kunnen de ouders raden welk 
dier hun kind mee naar huis gaat nemen?

4 Bobbi’s heldenquiz
 quiz

Lees samen het boek. Verdeel de klas in groepjes van 2. Elk groepje leerlingen mag  
1 quiz-vraag verzinnen over het boek. Voorbeelden zijn: 
Als Bobbi in het bed ligt van meneer en mevrouw Bolthuis, krijgt ze: 
0 … een warm gevoel van binnen.
0 … jeuk van de hitte.
0 … een boterham met boterhamworst.

Elsa Leeman vindt dat varkens: 
0 … lieve dieren zijn.
0 … op een boerderij thuishoren
0 … ook bij haar in huis moeten wonen.

Verzamel alle quiz-vragen, kopieer ze en deel de quiz uit in de klas. Wie weet zich het 
meeste te herinneren van het boek? Deze leerling is de held van de dag en mag zich de 
hele dag Bobbi noemen.

Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar  
een boek grijpen. Tijgerlezenboeken leggen daarom nadruk op humor en 
spanning. Ze bieden variatie in moeilijkheidsgraad en zijn geschikt om voor  
te lezen en zelf te lezen.


