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Over het boek 

Fien geeft een feest voor haar vrienden.
‘Wat wil je hebben?’ vragen ze aan Fien.
‘Een flus,’ antwoordt Fien.
Maar niemand weet wat een flus is…
Weet Fien het zelf eigenlijk wel?
Iedereen bedenkt iets moois voor Fien.
En dan is het feest!

Een vrolijk verhaal voor de beginnende lezer.

1 Een flus?
 luistervaardigheid & spreekvaardigheid

Hou een kringgesprek in de klas. Kies een of meer van onderstaande onderwerpen om 
te bespreken.
• Laat de voorkant van het boek zien en bespreek de titel. Hebben de kinderen 
weleens een flus gezien? Weten ze wat een flus is? Wat denken ze dat een flus is? 
Denken ze dat het echt bestaat? 
• Lees het verhaal voor. Hadden ze verwacht dat Fien zelf ook niet wist wat een flus 
was? Wat vinden ze ervan dat alle vrienden iets anders bedenken voor Fien? 
• De vrienden van Fien doen heel erg hun best om te bedenken wat een flus is en Fien 
dus een heel mooi cadeau te geven voor haar verjaardag. Praat met de kinderen over 
vrienden. Wat is een vriend? Hebben ze zelf goede vriendjes? Wat doen vrienden voor 
elkaar? Wat doen ze zelf voor hun vriendjes? Vinden ze zichzelf een goede vriend?



2 Woordzoeker
 puzzel

Print de puzzel (bijlage) uit en geef alle leerlingen de woordzoeker. Leg uit dat de 
letters die overblijven na het doorstrepen van alle woorden, samen een zin vormen. 
Welke zin blijft over?
U kunt er een wedstrijd van maken. Wie klaar is, steekt zijn vinger op. Noteer de tijd. 
Pas als iedereen klaar is, mag de oplossing gedeeld worden.
(De oplossing is: een vriend is de beste flus.)

3 De flus-lijst
 fantasiewoorden

Een flus is wat je er zelf van maakt. Het kan een kus met veel spuug zijn, of een bus 
met een koek. Kunnen de leerlingen ook zelf woorden verzinnen? Woorden voor iets 
dat nog niet bestaat? 
• Vraag de leerlingen om zelf een woord te verzinnen dat nog niet bestaat. Elke 
leerling mag 1 woord verzinnen en het opschrijven op het bord. Dit is jullie flus-lijst. 
Zeg dat ze niet mogen verklappen wat het woord betekent. 
• Geef nu elke leerling een woord dat ze niet zelf hebben bedacht. Nu moeten zij 
bedenken wat het zou kunnen betekenen. Ze krijgen maximaal 2 minuten bedenktijd. 
Zet hiervoor een timer. 
• Inventariseer nu in de klas wat de kinderen bij de flus-woorden bedacht hebben. 
Was dat ook wat de maker in gedachten had? 

Tip: als er tijd is, kunt u de kinderen een kunstwerk laten maken van hun 
zelfbedachte woord.

Extra: u kunt er voor kiezen om de kinderen hun fluswoord te laten tekenen in plaats 
van opschrijven. In dat geval wordt het een flus-expositie.

4 Feest!
 taal, tekenen en bewegen

Fien viert feest. Wat hoort bij een feest? En wat hoort niet bij een feest? 
[mogelijke antwoorden: slingers, een uitnodiging, muziek, dansen, cadeautjes, 
vriendjes, eten, drinken].
De kinderen mogen nu hun eigen feestje organiseren. Verdeel de klas in 5 groepjes. 
Groep 1 mag de uitnodiging maken. Deze is voor ouders of voor een andere klas.
Groep 2 mag slingers maken



Groep 3 verzint een dansje
Groep 4 maakt een cadeautje voor de klas
Groep 5 mag met de juf muziek uitkiezen.

Maak een kopie van de uitnodiging en deel die uit in de andere klas of hang hem voor 
de ouders op het prikbord van de klas. Hang de slingers op in de klas. Doof de lichten 
en start de muziek. Het feest kan beginnen! 
 

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.



 dappere Max omdoen slapen

 schattig mensen stoer vangen

 strikje katje monster groot

 muis jaagt uitzoeken wakker

 alleen jagen eruitziet eet

 onderzoek misschien alleen springt

 hallo  nee vlieg op en neer

 rende stoor vis tanden

 daarboven vogels sjezen hap

 olifant trippelde bedankt slik
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Woordzoeker

Zoek de woorden en streep weg.
 
busje  feest  fien  teen
fles  flus  koek  kus
maatje  mor  mug  mus
net  pakje  sar  spuug
taart  trol  lotje

Welke zin lees jij? Vul in:


