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Anna

in het kort
Anna Woltz (1981) groeide op in Den Haag. Als vijftien
jarige schreef ze een jaar lang columns voor de Volkskrant
over haar leven op school. In 2002 kwam haar eerste
kinderboek uit: Alles kookt over. Anna studeerde
Geschiedenis in Leiden en is nu fulltime schrijfster; ze
heeft 24 boeken geschreven. Gips (2015) werd bekroond
met de Gouden Griffel en was een televisieserie op Zapp,
Alaska (2016) kreeg een Zilveren Griffel. In de zomer van
2019 draaide de verfilming van Mijn bijzonder rare week
met Tess in de bioscoop en voor die herfst schreef Anna
Haaientanden, het Kinderboekenweekgeschenk 2019.
Haar boeken worden vertaald in 18 talen, waaronder
Engels, Frans, Duits, Pools, Japans en Chinees.

Over Mijn bijzonder
rare week met Tess
Op de eerste dag van de vakantie
breekt Samuels broer zijn been. Dat is
jammer voor hem, maar niet voor Sa
muel, want bij de dokter komt hij Tess
tegen. Een meisje met bruine ogen
met vlekjes erin. Ze kent haar eigen
vader niet, zegt nooit sorry en is nogal
bazig. Hij moet meteen een rare dans
met haar oefenen op de parkeerplaats
bij de dokter. En dit is nog maar het
begin van Samuels onvergetelijke vakantie.
Tess heeft een plan bedacht om haar vader te leren
kennen en Samuel moet haar daarbij helpen.
Dit boek werd bekroond met een Vlag en Wimpel van
de Griffeljury.

De wereld van Anna Woltz
Groep 6 7 8
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Wat vind je
leuker: lezen
of schrijven?

2

‘Vanaf mijn twaalfde was het mijn droom om
schrijver te worden. Dat kwam doordat ik
met zo’n ongelooflijk plezier lezer was. Mijn
eigen kleine kinderwereld werd oneindig
veel groter door de boeken die ik las. Kiezen
is dus onmogelijk: schrijver kun je alleen
maar zijn als je ook lezer bent.’

3

Hoogtepunt uit
je carriere?
‘Het was fantastisch om de Gouden Griffel te
winnen voor Gips en heel spannend om het
Kinderboekenweekgeschenk te mogen schrijven.
Maar stiekem ben ik het allergelukkigst achter de
computer, bezig aan een nieuw verhaal…’

Hoe kun je je zo
goed in kinderen
verplaatsen?
‘Ik weet nog precies hoe het was om zelf tien,
twaalf jaar oud te zijn: hoe ik dacht, hoe ik voelde.
Maar natuurlijk had ik een andere jeugd dan kin
deren van nu. Daarom vind ik het zo leuk om scho
len en bibliotheken te bezoeken: bijna wekelijks
ga ik in gesprek met kinderen. En elke keer blijkt
weer: samen over een boek praten is een gewel
dige manier om samen over het leven te praten.’

4

En dan nog een vraag over
Mijn bijzonder rare week
met Tess... Ben jij net zo
eigenwijs als Tess?
‘Ja! Of nou ja… In mijn fantasie in elk geval wel. Ik
houd ervan om te schrijven over eigenwijze, avon
tuurlijke kinderen die het heft in eigen handen
nemen en zonder volwassenen hun problemen
proberen op te lossen. Dat komt goed uit, want dat
levert volgens mij de fijnste kinderboeken op.’

4 vragen aan anna
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lessuggestie 1

Maak je eigen stamboom
Ontwikkelingsgebied:
creatieve ontwikkeling
Nodig: werkblad 1
(voor elke leerling één), pen,
(kleur)potlood, stiften
Duur opdracht: 30 minuten
Individueel
Kerndoelen: 4, 5, 54

Tess weet niet wie haar vader is. Samuel
kent zijn familie heel goed, maar probeert deze
vakantie te oefenen in alleen-zijn. Leerlingen
mogen op het werkblad inzichtelijk maken
hoe hun familie eruitziet, door een stamboom
te tekenen. Vaak staan in een stamboom de
oudste mensen – zoals (overgroot)opa’s en
-oma’s – bovenaan, daaronder volgen de vader
en moeder en eventuele broertjes en zusjes. In
deze stamboom gaat dat iets anders. Leerlin
gen kunnen wel hun familieleden invullen,
maar er is ook ruimte voor andere mensen die
belangrijk voor ze zijn. Denk aan vrienden,
buren of huisdieren.

Vraag voor leerlingen beginnen of ze eerst
goed willen nadenken over wie er dichtbij ze
staat. Wie spelen er een rol in hun leven en
waarom zijn deze mensen belangrijk voor ze?

Tip: Vraag of de leerlingen hun stamboom
kunnen opvrolijken met tekeningen, mooie
letters en andere versiering.
Als de stambomen klaar zijn, is het leuk om
ze op te hangen in de klas. Of laat leerlingen
vertellen wie er in hun stamboom staan en
waarom. Mogelijke vragen om te stellen:
• 	wie staan er allemaal in jouw stamboom?
• 	wie heb je, naast je familieleden, een plek
gegeven in jouw stamboom?
• 	waarom is hij of zij belangrijk voor je?

lessuggestie 2
Ontwikkelingsgebied:
bewegingsonderwijs
Klassikaal en in groepjes
Kerndoelen: 54, 58

Samen-speel-sporten
Samuel oefent met alleen-zijn, zodat hij later,
als zijn familie doodgaat, alvast weet hoe
dat moet. Tijdens zijn vakantie ontdekt
hij dat samen misschien toch beter is
dan alleen. Tijdens deze vier sportieve

opdrachten en spellen – die het beste in
de gymzaal en op het schoolplein gedaan
kunnen worden – ontdekken leerlingen dat
samenwerken de enige manier is om verder te
komen.

Spel 1. Schootbal

Leg een bal op schoot bij een van de leerlingen
en leg uit dat leerlingen deze bal moeten
doorgeven in de kring zonder hun handen en
hielen van de grond te halen. Tel af van een tot
drie en daag de klas uit de bal zo snel mogelijk
rond te laten gaan. Valt de bal van een schoot,
op de grond? Dan mag de bal terug naar de
leerling waar het misging, voor een nieuwe
poging. Let op! Er komt in dat geval wel een bal
bij in het spel (mag op een willekeurige andere
schoot van een leerling). Is een bal de kring
helemaal rond geweest? Dan mag die bal weer
uit het spel. Houd de tijd bij vanaf de start en
stop na vijf minuten. Lukt het de klas om alle
ballen weg te spelen voor de tijd om is?

Nodig: 5 zachte ballen, stopwatch
Duur: 5 minuten
Klassikaal
Laat de klas in een kring op de grond zitten.
Alle leerlingen zitten met hun benen voor
uitgestrekt, de voeten wijzen naar het midden
van de kring. Iedereen houdt zijn armen
achter de rug om hun lichaam straks omhoog
te kunnen duwen. De hielen mogen niet van
de grond komen en de armen en handen
moeten achter hun rug blijven.
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Spel 2. Buik-bal-buik-parcours
Nodig: volleyballen, hoeveel is afhankelijk van het
aantal leerlingen, elk duo krijgt 1 bal
Duur: 5 tot 15 minuten
In duo’s
Zet een eenvoudig parcours uit in de gym
zaal of op het schoolplein, met een duidelijk
startpunt en een finish. Maak een looppad met
behulp van touw, banken, matten of krijt. Het
is leuk als er een paar flinke slingerbochten
in zitten. Verdeel de klas in duo’s en geef elk
duo een bal. Laat leerlingen de bal tussen

Spel 3. Hup hup hup door de hoepel!
Nodig: twee hoepels en een stopwatch
Duur: 3 tot 5 minuten
Klassikaal
Verdeel de klas in twee teams. Wijs in elk
team twee leerlingen aan die een hoepel
tussen hen in houden, ter hoogte van hun
middel. Het hele team moet zo snel mogelijk

Spel 4. Racen met water
Nodig: 4 emmers water, 4 bekertjes,
4 lege emmers, stoepkrijt, liniaal of meetlint,
stopwatch
Duur: 5 minuten
Klassikaal
Dit spel is vooral leuk als het mooi weer is
en kan het beste op het schoolplein worden
gespeeld. Zet een speelveld van ongeveer
4 bij 6 meter af of zoek een ruim grasveld.
Verdeel de klas in vier of vijf teams, afhanke
lijk van het aantal leerlingen in de klas.
Elk team heeft per ronde vier lopers. Laat de
teams naast elkaar een estafette lopen van 4x
60 meter. Markeer de plekken op het speelveld
waar de tweede, derde en vierde loper moeten
gaan staan met krijt (steeds 60 meter verder
dan de vorige loper), en maak eventueel met

hun buiken klemmen en laat steeds een duo
tegelijk het parcours lopen. Ze gaan dus om de
beurt van start als het duo voor ze is gefinisht.
Ze mogen de bal niet met hun handen aanra
ken. Lukt het leerlingen om de bal naar het
einde van de baan te brengen, zonder dat hij
op de grond valt?
Eventueel kunnen leerlingen het nog een
keer proberen als het de eerste keer niet lukt.
Zijn er duo’s die dit makkelijk vinden? Vraag
of ze het ook kunnen door de bal rug aan rug
te houden. Dat is extra moeilijk omdat ze dan
niet kunnen zien wat de ander doet!

door de hoepel heen. Beide teams strijden te
gen elkaar. Welk team is als eerste klaar? Tel af
als iedereen klaarstaat om hup hup hup door
de hoepel heen te kruipen, rennen, springen
of vliegen.
Het is extra leuk om de tijd op te nemen, zodat
de teams eventueel hun snelste tijd in een vol
gende ronde kunnen proberen te verbreken.
Met een beetje hulp en advies aan elkaar gaat
het elke ronde vast een stukje sneller.

lijnen echte banen om in te lopen.
Zodra het startsignaal wordt gegeven, schept
de eerste loper een bekertje water uit de
emmer en rent daarmee zo snel mogelijk naar
de tweede loper (die 60 meter verderop staat).
Dit gaat zo door tot de vierde loper bij de lege
emmer komt die klaarstaat bij de finish. Hij of
zij gooit het water in de emmer en rent terug
naar de eerste loper die alweer klaarstaat
voor de volgende race met nieuw water. Als
er meer dan vier kinderen in één team zitten,
kunnen ze afwisselen met rennen. Na de vier
lopers zijn dan de kinderen aan de beurt die
nog niet geweest zijn.
Houd de tijd bij (ze gaan vijf minuten lang
racen) en bekijk welk team na vijf minuten
het meeste water heeft verzameld in de em
mer bij de finish. Als het lastig te zien is wie er
heeft gewonnen, kunt u de hoeveelheid water
opmeten met een liniaal of meetlint.
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lessuggestie 3

Help, wat raar!
Ontwikkelingsgebied:
creatieve ontwikkeling
Duur opdracht: 20 minuten
Klassikaal
Kerndoelen: 35, 37, 54, 55

In Mijn bijzonder rare week met Tess barst het
van de rare voorvallen. Tess houdt dan ook
van raar en Samuel vermaakt zich goed tijdens
de gekke avonturen die ze meemaken. Lees
de volgende fragmenten uit het verhaal voor
en vraag na het voorlezen wat de leerlingen
zouden doen in dit geval. Vinden ze het raar of
weten ze al precies wat zij zouden doen als dit
ze zou overkomen?

Ze kwam naar me toe en ging voor me staan.
Ik wilde wegrennen, maar ze pakte mijn hand
vast. Ze was minstens een kop groter dan ik en
haar vingers kleefden. Ik voelde haar adem op
mijn voorhoofd.
‘Je rechterhand moet op mijn rug’, zei ze,
alsof zij de baas was op het eiland. ‘Ik heb het
allemaal op internet gelezen, maar ik had
niemand om mee te oefenen.’
Ze legde haar linkerhand op mijn schouder.

Tip! Deze opdracht is het leukst om te doen
als leerlingen die het boek Mijn bijzonder rare
week met Tess nog niet kennen, uitbeelden hoe
fragment afloopt. Vraag vooraf dus wie het
boek al kent en wie nog niet.

Fragment 1
‘Stop!’ riep ze opeens, terwijl ik daar roerloos
stond. ‘Ik heb je toch nodig. Kun je dansen?’
Het was zo simpel. Ik moest me opdraaien en
weglopen. Maar ze bleef praten.
‘Stijldansen, bedoel ik. Zoals mensen doen op
een bal. Of op een bruiloft. Kun je dat?’
‘Nee!’ zei ik hard. Ze moest weten dat ik niet al
leen niet kón dansen, maar het ook niet wílde.
Ze lachte naar me. ‘Ik kan het ook niet.’ Ze
stond op. ‘Daarom gaan we het leren.’ Ze typte
iets op haar laptop, klikte een paar keer, en
toen klonk er plotseling muziek. Ouderwetse
muziek vol violen, die niet paste bij de halflege
parkeerplaats en de zeewind.
‘Ik ben trouwens Tess,’ zei het meisje.
‘We beginnen met de Weense wals.’

Nu mogen twee leerlingen in een kort
toneelstukje verder bedenken hoe dit afloopt.
Wijs een leerling aan die Tess speelt en eentje
die Samuel speelt. Ze gaan in de danshouding
staan die wordt beschreven aan het einde van
het fragment en mogen zelf bedenken hoe dit
verdergaat. De leerling die Samuel speelt, is
als eerste aan zet. Help hem (of haar) op weg
door te vragen hoe Samuel zal reageren. Laat
hij zich overtuigen door Tess en zal hij de wals
met haar gaan dansen? Of haakt hij af en
gebeurt iets heel anders? En hoe zal Tess daar
weer op reageren?
Benadruk dat de leerlingen zelf mogen weten
hoe ze reageren. Vertel ze dat acteren mak
kelijker is als je vanuit je eigen ervaringen en
ideeën reageert. Ze hoeven dus niet iets heel
geks te verzinnen, al mag dat natuurlijk wel!
Als de klas na het toneelstuk wil weten hoe
het verhaal in het boek verder gaat, is dat te
lezen vanaf pagina 18.

5 inspirerende lestips
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Fragment 2
Ik draaide me om. De oude man stond voor het
raam, naast een lege vogelkooi. Op tafel zag ik
de schoenendoos van Remus en een groot bord
met plakjes cake.
‘Die heb ik voor jullie gekocht,’ zei Hendrik. ‘Zo
hoort het toch, na een begrafenis? Dan eet je
cake.’
Ik knikte.
‘Tess vertelde dat u een tuin heeft,’ zei ik. ‘Zul
len we naar buiten gaan? Dan kunnen we een
plekje uitzoeken voor Remus.’
Het duurde lang voordat het gat diep genoeg
was. We hadden maar één schep, dus Tess ge
bruikte een soeplepel. Hendrik had aangewe
zen waar we moesten graven: naast de bloei
ende appelboom. Boven onze hoofden wuifde
de bloesem zacht heen en weer. De knoppen
waren roze, de bloemen wit als sneeuw.
Ik keek omhoog, naar de takken met bloemen
en de blauwe lucht daarachter, en dacht: op
zo’n mooie dag zou je minstens een prins
moeten begraven. Stralende zonneschijn, een
bloeiende appelboom – en dat allemaal voor
een vogeltje? Niets meer dan wat botjes en
veren…

Maar die boom bloeide natuurlijk niet voor
ons. De zon scheen niet voor Remus.
Eindelijk was het graf klaar. Nog één keer
keken we samen naar de kleine kanarie, en
toen wikkelden we de schoenendoos in geel
crêpepapier. De lievelingskleur van Remus.
Terwijl Tess haar laptop pakte, zette ik de
schoenendoos in het gat. Met z’n drieën keken
we neer de gele doos in de grijze aarde.
‘Wil je nog wat zeggen?’ vroeg ik aan Hendrik.
Hij knikte.
Hij strekte zijn rug zo recht als maar ging en
vouwde zijn handen.
Vanaf dit moment mogen drie leerlingen in
een kort toneelstukje met elkaar beslissen
hoe dit verdergaat. Wijs een leerling aan die
Hendrik speelt, eentje die Tess is en eentje
voor Samuel. Ze gaan met zijn drieën rond
het denkbeeldige graf van Remus staan. De
leerling die Hendrik speelt, is eerst aan zet.
Help hem (of haar) op weg door te vragen wat
Hendrik tegen zijn kanarie zal zeggen bij dit
afscheid. En hoe reageren Tess en Samuel daar
weer op? Als de klas na het toneelstuk wil
weten hoe het verhaal in het boek verdergaat,
is dat te lezen vanaf pagina 39.

lessuggestie 4

Jouw droomeiland
Ontwikkelingsgebied:
taal en/of creatieve
ontwikkeling
Duur opdracht: 20 minuten
Individueel
Kerndoelen: 5, 9, 47

Tess woont op Texel en Samuel viert er va
kantie. De sfeer van dit Waddeneiland wordt
duidelijk beschreven in Mijn bijzonder rare
week met Tess. Met herkenbare situaties op het
strand, of de beschrijving van het dorp waar
Tess woont met terrasjes, winkeltjes en vlagge
tjes die wapperen in de wind, en de heuvelach
tige fietspaden die Tess en Samuel nemen door
de duinen.
Zijn er leerlingen in de klas die ook weleens
op een eiland zijn geweest? Vraag ze wat er
zo opvallend was aan dat eiland en wat ze er
hebben gedaan.
Leerlingen mogen zelf bedenken op wat voor
eiland zij het liefst vakantie vieren (of waar ze
zouden willen wonen). Ze mogen een beschrij
ving maken van hun droomeiland, maar ze
mogen ook tekenen.

Vragen om ze op weg te helpen bij het
fantaseren:
• 	Hoe ziet hun droomeiland eruit?
Is er veel strand en zijn er veel plekken om
te zwemmen?
• 	Zijn er ook bomen, bloemen, dieren, huizen
of winkels? Hoe zien die eruit?
• 	Is er veel te doen of juist niet?
• 	Hoe kom je op het eiland? Is het ver van de
bewoonde wereld of juist niet?
• 	 Hoe ruikt het er?
• 	 Welk weer is het daar?
• 	 Waar slaap of woon je?
• 	 Met wie ben je daar?
• 	 Wat doe je er het liefst de hele dag?
Als leerlingen klaar zijn met hun tekening
of beschrijving, is het leuk als ze kort iets
vertellen over hun droomeiland.
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lessuggestie 5

Raar of waar-quiz
Ontwikkelingsgebied:
studievaardigheden
Duur opdracht: 30 minuten
Individueel, in groepjes of
klassikaal
Kerndoelen: 4, 6

Texel, waar Mijn bijzonder rare week met Tess
zich afspeelt, is een heel populair eiland om te
bezoeken. De veerboten brengen elke dag veel
bezoekers heen en weer. Het is dan ook een
bijzondere plek. Er leven dieren die je thuis
niet zo snel tegenkomt en de natuur rond de
Waddenzee is heel uniek. Over Texel kun je
dus heel goed een quiz maken met stellingen
en vragen over het eiland, de dieren, de natuur
en andere dingen die je er tegenkomt!
Laat leerlingen individueel of in groepjes
informatie opzoeken over Texel. Laat ze
informatie die ze raar, grappig of leuk vinden
opschrijven zodat ze daar later een stelling en
quizvraag van kunnen maken. Het is extra
leuk als ze ook een paar stellingen bedenken
waarop het antwoord niet klopt. Iedereen kan
dan stellingen maken en vragen: Is dit raar of
waar?

Laat leerlingen als ze genoeg informatie
hebben gevonden, de stellingen en vragen
formuleren en opschrijven. Vraag ze ook om
de antwoorden op te schrijven en de bron
waar ze de informatie hebben gevonden.
Deze bronnen kunnen leerlingen op weg
helpen bij hun zoektocht naar informatie
over Texel:
• 	 www.schooltv.nl
• 	 www.jeugdjournaal.nl
• 	 www.kidsweek.nl
• 	 www.texel.net
• 	 www.ecomare.nl
• 	 www.wikikids.net
• 	 www.wadden.nl
• 	 www.natuurmonumenten.nl
• 	 www.staatsbosbeheer.nl

Een voorbeeld:
Op Texel wonen drie keer zoveel schapen als
mensen! Is dat raar of waar?
Antwoord: dat is raar en dus niet waar. Op
Texel wonen namelijk net zoveel mensen als
schapen.

COLOFON Deze lesbrief is een uitgave van Em. Querido’s Uitgeverij/Singel Uitgeverijen • Fotocredit Anna Woltz © Carli Hermès •
Redactie Firma Fluks • Vormgeving Mariska Schotman. Vaker dit soort lesmateriaal ontvangen? Ga naar www.naarschoolmetquerido.nl
en schrijf u in voor de onderwijsnieuwsbrief!
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werkblad

Leeftijd:

Naam:

Dit ben ik!

Dit is mijn stamboom

1

In de vakjes mag je invullen
wie er belangrijk voor je zijn.
Denk aan:
• familie (opa’s, oma’s, vader, moeder,
broertjes, zusjes, ooms, tantes,
neefjes, nichtjes)
• vrienden
• huisdieren
• buren
• meesters, juffen, trainers
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