
Vraag aan je mama of papa om oase of 
steekschuim te kopen in en plantenwinkel.

1. Kies de vorm die het beste past bij wat je 
wil maken.

2. Maak een ruwe schets van hoe je beeld er 
gaat uitzien op papier. Teken dan met een 
potlood je schets op het steekschuim.

3. Aan de slag nu! Maak met een 
boetseermesje, een potlood, misschien wat 
ijzerdraad,... je beeldhouwwerkje.

4. Wil je het beeld helemaal afmaken? Je 
kan er dingen in prikken zoals duimspijkers, 
veren of schelpen, zo maak je het 
kunstwerkje nog mooier.

Ben jij een echt leesbeest? Doe de leestest! 
Zet een cirkeltje rond het juiste antwoord.
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Stel je zit lekker te lezen en je vader 
roept: "ETEN!" Wat doe jij dan?
a. Je doet meteen je boek dicht en gaat 
aan tafel.
b. Je roept "oké!" en blijft gewoon zitten 
waar je zit.
c. Je zegt "ja", maar bent na 10 minuten 
vergeten dat je aan tafel moest komen.

Je moeder zegt: "We gaan naar de 
bibliotheek!" Wat doe jij?
a. Je denkt: "Oh nee!" maar gaat toch 
mee.
b. Je geeft geen antwoord en rent je 
kamer terug in ... en doet alsof je slaapt!
c. Je zegt: "Ja, leuk" en gaat je snel 
aankleden.

Hoe snel lees jij?
a. Meestal doe ik over een dik boek 
twee maanden.
b. Over een dik boek? Een jaar of zo?
c. Ik doe over een dik boek een flinke 
week.

Elk jaar in maart wordt de 
Jeugdboekenmaand georganiseerd. 
Hoe lang duurt dit boekenfeest?
a. 14 dagen
b. 20 dagen
c. 31 dagen

Beeldhouwen
met  steekschuim

Heb je vooral de letter C 
hebt gekozen? 
Heerlijk! Je houdt veel van lezen en bent 
een echt leesbeest! Blijf genieten van 
boeken want van lezen word je slimmer.

Heb je nog helemaal geen C?
Je bent nog niet gebeten door een boek. 
Spannend ... dat staat je dan nog te 
wachten! In de bibliotheek helpen ze je 
graag om het juiste boek te zoeken.
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‘De vogels’ door ted van 
 Lieshout en Ludwig Volbeda
Ted en Ludwig maakten dit prentenboek over twee 
beelden, ergens in een stad. De een staat op een plein, 
de ander in een park. Door het beperkt aantal woorden 
is er genoeg aandacht om de prenten goed te bekijken 
en te bestuderen – let vooral op de details en grapjes!
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