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Over het boek
Pim pelt pinda’s. Niet even, maar de hele dag! Dat
moet van Pims gemene stiefoom Stef. Soms valt Pim
in slaap, zo saai is zijn werk. Maar dan pakt stiefoom
Stef zijn pinda-kanon, en schiet hij Pim wakker.
Stiefoom Stef vindt dat reuze leuk. Maar Pim krijgt
er genoeg van. Hij zint op wraak!

1 Doen wat de ander zegt
luistervaardigheid & spreekvaardigheid

Hou een kringgesprek in de klas. Kies een of meer van onderstaande onderwerpen om
te bespreken.
• Lees het eerste deel van het verhaal ‘Pim en het pinda-kanon’ voor. Kies eventueel
voor het fragment (bladzijde 18 tot 23) waaruit blijkt dat Pim voor Stef moet blijven
werken. Ook als hij een robot voor Stef heeft gemaakt die het werk kan doen. Wat
vinden de kinderen daarvan? Is Stef aardig voor Pim? En Pim voor Stef ? Wat zou Pim
moeten doen volgens de kinderen?
• Lees het verhaal nu af. Wat vonden de kinderen van de oplossing van Pim? Wat
zouden zij doen als ze de hele dag moesten werken voor een ander?
• Praat over werk. Ieder mens moet werken voor geld. De ouders van de leerlingen
ook. In Nederland hoeven kinderen niet te werken. In sommige andere landen
moeten kinderen ook werken voor geld. Wat vinden de leerlingen daarvan? Zouden
zij willen werken voor geld? Doen ze wel eens een klusje voor hun ouders? Hoe lang
werken ze daarvoor? Wat voor klusjes zijn dat?

2 Pellen pinda’s patat?
woordspelletje

In het boek komt veel alliteratie voor: pel de pinda’s, pers de peren, poets de patat,
prak de puree, plet de peentjes. Lees een stukje voor. Horen de kinderen wat er aan de
hand is? Kunnen zij ook zo’n grappige combinaties maken?
Ga in de kring zitten. Leg uit dat de leerlingen een woordenslang moeten maken. Ze
moeten zoveel mogelijk woorden verzinnen die met dezelfde letter beginnen. Maar…
in plaats van steeds een woord te verzinnen, moeten ze woordenduo’s maken, ofwel
een woordcombinatie van 2 woorden. Allebei de woorden beginnen met dezelfde
letter. Geef enkele voorbeelden: zingende zaag, hakkende haag en wiebelende wagen.
Begin zelf met een letter, bijvoorbeeld de b. Het is de bedoeling om de ketting van
deze letter zo lang mogelijk te maken. Hoeveel combinaties van 2 woorden kunnen de
kinderen met eenzelfde letter verzinnen? Als ze echt geen nieuwe woordcombinatie
meer weten, mogen ze ‘pas’ zeggen. Dan kan de leerling naast hen verder. Na drie
keer ‘pas’ moet een nieuwe letter gekozen worden en begint het spel opnieuw.
Mogelijke voorbeelden:
een bakkende banaan
een bibberende beer
een bevende bolus
een blote bakker
een bokkend boek
etc.

3 Slopen of maken?
knutselen

Pim gaat naar de sloper. Hij maakt een robot en een zapper van afval dat hij bij de
sloop vindt.
Vooraf: vraag de kinderen om afval vanuit thuis mee te nemen. Denk hierbij aan
eierdozen, omgespoelde potjes of plastic bordjes, pizzadozen. De kinderen gaan
nu hun eigen robot maken. Wat moet hun robot kunnen? Wordt het een robot die
karweitjes kan doen als stofzuigen? Of eentje die kan voorlezen? Laat wat voorbeelden
van robots zien.
Maak een expositie van alle kunstige robots. Vraag de leerlingen om een naam te
bedenken voor hun robot. Schrijf deze op een kaartje. Zet er eventueel ook bij wat de
robot kan doen. Hang of leg deze bij de tentoongestelde robot.
Tip: organiseer een Robot van de klas-verkiezing. Geef hiervoor elke robot een
nummer. Elke leerling krijgt een formulier waarop ze het nummer kunnen schrijven

van de robot die zij het beste geslaagd vinden. Ze mogen niet op hun eigen robot
stemmen. De robot met de meeste stemmen krijgt een ereplaats.

4 Tijdstrijd
uren tellen

Alle kinderen gaan in een ronde staan. Zij zijn de wijzers van de klok. Speel nu een
reactiespel met de tijd als thema. De kinderen moeten zo snel mogelijk doen wat u
zegt. Als u zegt de klok gaat 2 uur vooruit, dan doen de kinderen 2 stappen naar links.
Gaat de klok achteruit, dan doen de kinderen het aantal genoemde stappen naar
rechts.
De basis van het spel is zo:
• U kiest steeds een opdracht: de klok gaat 1/2/3/4 uur vooruit of 1,2, 3 of 4 uur
achteruit. De kinderen moeten snel reageren.
• Om de opdracht moeilijker te maken, laat u ze na een tijdje mee klappen. Bij elke
stap die ze zetten moeten ze 1 keer klappen.
• Nog een tikje moeilijker. Nu mogen ze alleen klappen als ze een stap vooruit zetten.
• Het allermoeilijkst: als u zelf in de handen klapt, moeten de leerlingen hun handen
in de lucht steken en ‘poef’ roepen.
• Wie een van de opdrachten niet of niet goed uitvoert is af, en moet op een stoel gaan
zitten.
Begin langzaam met de opdrachten en voer de snelheid op. Lukt het de leerlingen om
de tijdstrijd lang vol te houden?

5 Letters happen
woorden vormen en samenwerking

Nodig:
letters van een scrabblespel en een dobbelsteen.
verdeel de klas in 4 tot 5 teams.
Stiefoom Stef heeft heel veel eten: pinda’s, patat, peren, prei, puree en peentjes. Al dit
eten begint met een p. Speel het dobbelspel en ga samen letters ‘happen’.
Hoe wordt het spel gespeeld?
Leg de letters in een bak met water. Elk team wijst een speler aan die een letter mag
‘happen’. Dit is de beginletter.
Een ander teamlid gooit nu met de dobbelsteen. Dit is het aantal woorden dat ze
moeten opnoemen om een punt te scoren. Heeft het team de letter A gehapt en 3

gegooid, dan moeten ze drie soorten eten opnoemen die met een A beginnen. Er mag
worden overlegd.
Het team met de hoogste score heeft uiteindelijk gewonnen.
Tip: u kunt er ook voor kiezen om de kinderen de letters uit het water te laten vissen
met een visnetje.
Extra: als het spel heel soepel gaat, kunt u het extra moeilijk maken door vooraf een
thema aan te geven. In dit geval mogen ze niet vrij voor eten kiezen, maar moeten ze
bijvoorbeeld soorten fruit, groente, vlees, snoep, drinken opnoemen.

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.

