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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. 

Finn leest een oproep in de 
krant. Ze zijn op zoek naar jonge 
pizzatesters die deze nieuwste 
vliegtuigsnack proeven.  
Dit is zijn droombaan! Hij kan 
niet wachten met reageren, 
maar er is één probleem: de kok 
die de pizza’s gaat bakken, is zijn 
vaders grootste rivaal. Gelukkig 
bestaat er voor elk probleem  
een oplossing en daarom wordt 
Finn pizzaspion. Hij begint  
enthousiast aan zijn eerste dag tot alles vreselijk in  
de soep loopt, van een oven die in de fik vliegt tot een 
giftige pizza. Finn zet al zijn spionnenvaardigheden in 
om de dader te ontmaskeren.  

Anna 
in het kort

Over De pizza-spion
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Wat vind je 
leuker: lezen 
of schrijven?
‘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.’ 

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 geweldi
ge manier om samen over het leven te praten.’
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2 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…’
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lessuggestie 1

lessuggestie 2

Bedenk een geheimtaal

Pizzatijd

Finn houdt zijn vader met berichtjes stiekem 
op de hoogte van zijn spionnenacties. Dat is 
eigenlijk helemaal niet slim voor een spion, 
want ze zijn niet versleuteld, dus kunnen zo 
onderschept worden. Daarom gebruikt een 
echte spion geheimtaal. Die gaan de leer
lingen tijdens de les ook ontwikkelen. Deel 
onderstaande tips met ze voordat ze aan de 
slag gaan. Zijn ze klaar? Dan schrijven ze een 
geheime boodschap aan hun buurman of 
vrouw. Kan die de boodschap ontcijferen met 
behulp van de sleutel van de code?

Geheimtaaltips

Tip 1 
Je geheimtaal moet onleesbaar zijn voor je 
vijanden, maar wel gekraakt kunnen worden 
door je bondgenoot. Begin daarom bij het ver
zinnen van de sleutel van je codetaal.

Tip 2 
Net als op een deur heb je in codetaal verschil
lende sleutels. Dit zijn een aantal voorbeelden 
van geheimtaal sleutels: schrijf alle woorden 
achterstevoren. De sleutel is dan: lees van 
rechts naar links in plaats van andersom. Een 
andere sleutel kan zijn a = b, b = c, c = d etc. 
Tip 3
Je hoeft niet met letters te werken, cijfers kan 
ook. Dan kies je bijvoorbeeld voor 1 = a, 2 = b,  
3 = c etc. Of je bedenkt bij elke letter een teken, 
zoals @ of #. Let op dat die tekens ook op je 
computer of telefoon staan voor het geval je 
daarmee een boodschap wilt versturen. 
Tip 4
Schrijf je sleutel op, zodat je ’m niet vergeet.
Tip 5
Verstop je sleutel op een onvindbare plek of 
slik ’m door 

‘Eén pizza bedenken die iedereen lekker  
vindt, dat kan helemaal niet,’ zegt Finn.  
Daarom verzint hij samen met testers Naomi 
en Bo een beter plan. Pizza Nooduitgang.  
Dat is een pizza met alleen kaas en tomaat 
erop. Iedereen in het vliegtuig krijgt een  
stukje en daarna komt de stewardess langs 
met verschillende ingrediënten. Iedereen  
kiest zelf wat hij op zijn pizza doet. Zo zijn 
alle pizza’s anders, maar tegelijkertijd zijn ze 
allemaal de lekkerste van de wereld.  
Bij deze opdracht maken leerlingen allemaal 
hun eigen Pizza Nooduitgang. 

Ze beleggen hun pizza (zie werkblad) met  
hun favoriete ingrediënten – die ze tekenen  
of uit gekleurd papier knippen. Het kan van 
alles zijn: van paddenstoelen en Mexicaans  
gehakt tot hagelslag en chips. Net wat ze  
lekker vinden. Wie weet, beleggen ze elke 
punt zelfs met andere ingrediënten. 

Ontwikkelingsgebied: 
taal, creatieve ontwikkeling

Nodig: pen en papier

Duur opdracht: 
10 – 20 minuten

Individueel, in duo’s 

Kerndoelen: 5, 9, 10, 12 

Ontwikkelingsgebied: 
creatieve ontwikkeling

Nodig: werkblad 
(voor elke leerling), 
teken- en knutselspullen 

Duur opdracht: 
20 -30 minuten

Individueel

Kerndoelen: 35, 54 
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lessuggestie 3

Wat zou jij doen?
Het leven van een pizzaspion valt niet mee. 
Finn loopt voor en tijdens zijn missie tegen 
allerlei problemen aan. Van een vader die niet 
wil dat hij pizzatester wordt tot een vader die 
het spionnenverhaal wel heel serieus neemt. 
Lees de drie fragmenten hieronder voor en 
bespreek ze na met de leerlingen. Welk advies 
zouden zij Finn geven? 

Fragment 1
‘Jij doet niet mee met die pizzaproeverij,’ zei 
zijn vader.
‘Geen sprake van!’
‘Maar…’
‘Nooit van mijn leven. Jij gaat niet logeren bij 
Luuk Janga!’
Finn ging zitten. Hij legde de krant voor zich 
op tafel en streek het bobbelige papier glad. 
‘Kun jij goed proeven?’ las hij zachtjes voor. 
Hij knikte. ‘Hou je van pizza en vliegen?’ Hij 
knikte nog veel harder. Toen keek hij zijn 
vader aan. ‘Stel je voor, ze gaan pizza’s bakken 
in de lucht...’
‘Dat kan helemaal niet.’ Met zijn vinger teken

de papa een groot kruis in het koffiemeer.
‘Maar ze gaan het doen. Dat staat hier,’ zei Finn 
opgewonden. ‘Pap, wat is het allerleukste van 
vliegen? Behalve het opstijgen en landen?’
Zijn vader haalde zijn schouders op.
‘Vliegtuigeten!’ riep Finn. ‘En stel je voor, 
straks krijg je pizza in het vliegtuig…’
‘Dat lukt nooit,’ zei papa boos. ‘Ze hebben daar 
geen houtoven maar een magnetron. Hoog in 
de lucht kun je nooit krokante pizza’s bakken.’ 
Hij schudde zijn hoofd. ‘Zet het uit je
hoofd. Jij gaat niet naar Luuk Janga. Die man 
is gek. Hij is een zuur varken. Een mislukte 
artisjok.’

Gesprekstips
Finn wil niets liever dan pizzatester worden, 
maar zijn vader ziet dat totaal niet zitten 
omdat hij ruzie heeft met de kok die de pizza’s 
bakt. Wat zouden de leerlingen doen? Kunnen 
ouders nog van gedachte veranderen als ze 
‘nee’ zeggen? Hoe pak je dat aan? Welke rede
nen kan Finn volgens hen bedenken om zijn 
vader over te halen?

Fragment 2
‘Dit is mijn zoon Finn!’
Iedereen was stil. Je hoorde alleen de jour
nalisten, die opgewonden aantekeningen 
maakten. Hun pennen trippelden over het 
papier als razendsnelle muizenpootjes. Edith 
stond met een enorme stapel pizza’s onder aan 
de trap.
Finn slikte. Heel even keek hij Naomi aan, 
toen sloeg hij zijn ogen neer. Hij wilde wegren
nen en voor altijd verdwijnen, maar ze pakte 
zijn arm vast.
‘Echt waar?’ fluisterde ze. ‘Is dat jouw vader? 
Benny Muizenkeutel?’
Tegelijkertijd sloeg Luuk met zijn hand op de 
metalen leuning. De klap weergalmde.
‘Finn is jouw zoon?’ riep hij. ‘Jouw zoon heeft 
stiekem bij mij gelogeerd?’
Benny knikte. ‘Dat is nog eens wat anders dan 

die keutels van jou, hè? Mijn zoon Finn is de 
pizzaspion! Hebben jullie genoten van die 
muis gisteren? Finn vertelde dat jullie aardig 
hard kunnen gillen.’
‘Die muis was van jou?’ zei Naomi zacht. Haar 
stem trilde.

Gesprekstips
Pizzaspion worden leek Finn een supergoed 
idee. Totdat hij vrienden werd met de dochter 
van de pizzabakker en er buiten Finns schuld 
om allerlei gekke dingen gebeuren in en om 
de keuken. Als zijn vader onthult dat Finn de 
pizzaspion is, voelt iedereen zich verraden. En 
Finn schaamt zich rot. Wat zouden de leerlin
gen doen als ze Finn waren? Denken ze dat dit 
nog goed kan komen? Hoe zou Finn het goed 
kunnen maken met Naomi? En hoe kan Finn 
ervoor zorgen dat zijn vader zich rustig houdt? 

Ontwikkelingsgebied: 
creatieve ontwikkeling

Duur opdracht:  
20 -30 minuten

Klassikaal

Kerndoelen: 3, 34, 35, 37
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Fragment 3
Net op tijd vluchtte Benny de keuken in. Hij 
sloeg de deur achter zich dicht, maar Luuk 
trapte hem meteen weer open.
Meteen daarna kwam er geschreeuw uit de 
keuken. Een ei vloog door de deuropening 
naar buiten en spatte kapot op het terras.
Bo sloeg een hand voor haar mond. Finn hield 
zijn adem in.
Even stonden ze allemaal naar dat kapotte ei 
te kijken.
Toen renden ze naar het raam. De journalisten 
waren snel, maar Finn en Naomi waren nog 
sneller. Terwijl fotocamera’s flitsten, keken ze 
met open mond naar binnen. De ijskast stond 
open en Benny graaide eieren uit de deur en 
tomaten uit de groentela om Luuk mee te 
bekogelen.
‘Die man is gek!’ riep Naomi.

Finn gaf geen antwoord. Hij had papa nog 
nooit zo gezien.
Zijn vaders hoofd was vuurrood en hij brulde 
zonder ophouden. Finn kon er bijna niet naar 
kijken. Papa gooide nooit met dingen als hij 
boos was. Maar nu leek hij net een klein krij
send kind.

Gesprekstips
Finns vader belandt in een voedselgevecht 
met Naomi’s vader. Iedereen staat erbij en kijkt 
ernaar. Finn schaamt zich, maar het blijft wel 
zijn vader. Wat zouden de leerlingen doen als 
ze Finn waren: proberen zijn vader te stoppen 
of hem helpen? Wat vinden ze ervan dat twee 
vaders zich zo gedragen? Naomi zegt dat Finns 
vader gek is. Hoe zouden de leerlingen daarop 
reageren als ze Finn waren?

Fragment 4
‘Wat moeten wij nu?’ vroeg Bo.
‘Simpel.’ Naomi veegde weer een traan weg. 
‘Jullie bellen je ouders op en verdwijnen zo 
snel mogelijk.’
‘Maar dan ben jij hier alleen,’ zei Bo.
‘Wat kan me gebeuren?’ vroeg Naomi onge
duldig. ‘Ik heb nachtspaghetti gemaakt voor 
een spion. Dat heb ik ook overleefd.’ Ze schopte 
tegen een pizzadoos. ‘Schiet op. Bel je ouders. 
Pak je koffers. En rot op.’
‘Naomi,’ zei Finn. ‘Je begrijpt toch dat’
‘Hou je mond.’ Ze begon de pizzadozen op te 
stapelen.
‘Mijn vader zou nooit gif in pizza’s stoppen. Dat 
heeft jouw vader dus gedaan. En jij hebt hem 
geholpen.’ Ze keek Finn recht aan. ‘Ik dacht dat 
we vrienden waren. Maar je bent een spion. 
En nu haat ik je.’

Gesprekstips
De vaders van Finn en Naomi zijn mee
genomen naar het politiebureau omdat  
iedereen denkt dat een van de twee  
muizengif in pizza’s heeft gestopt.  
De testkinderen blijven alleen achter.  
Naomi en Finn geloven allebei dat hun  
vader onschuldig is. Maar wie probeerde  
iedereen dan te vergiftigen? Naomi is nog 
steeds boos op Finn, ze wil dat hij oprot.  
Maar hoe wordt het mysterie dan opgelost? 
Wat zouden de leerlingen doen als ze Finn  
waren? Hoe kan hij het goedmaken met  
Naomi? Wat zou hij kunnen doen om te  
ontdekken wie de dader is? Wie of wat hebben 
ze daarvoor nodig? 
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De lekkerste pizza ter wereld is voor iedereen anders. Omdat 
iedereen van andere ingrediënten houdt. Waarmee beleg jij je 
pizza? Teken, knip, plak en maak ’m thuis een keer echt!

Pizza Nooduitgang


