
 

  

#1.12 met Anton (8) over  
De griezels van Roald Dahl 

 

Voor groep 4 t/m 6 



 

Luister naar de Waanzinnige 
Podcast met jouw klas 
Doe mee! 
 

Pssst!  
Weet jij niet wat een podcast is?  
Kijk gewoon even naar dit filmpje van Lezen nou! 
 
 

Een les voor waanzinnig 
leesplezier in jouw klas 
 

1. Zet het boek klaar!  
(Of maak een boekenplank met meer podcastboeken) 
Want, staat het boek in de klas? Dan gaat 1 op de 3 kinderen het na het 
luisteren van de podcast lezen. (Hoera!) 
 
 

 

https://youtu.be/OoB6RuYVQuw


 

2. De luistervraag! 
Wat heb je nodig? 
Geef de kinderen potloden en papier. 
 

Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:  
‘Deel potloden en papier uit en stel de volgende vraag: Anton vertelt 

hoe lelijk meneer en mevrouw Griezel eruitzien. Teken het portret van 
meneer of mevrouw Griezel.’ 

 

 

3. Luisteren maar! 
Klik op de link hieronder (via het digibord) en luister met de hele klas. 
 

#1.12 Anton (8) over De griezels 
 

4. Praat met de klas over de podcast.  
• Wat vind jij de grappigste streek die je hoorde in de podcast?   

• Wat denk jij: komt mevrouw Griezel erachter dat meneer Griezel 
elke keer stukjes hout onder haar wandelstok en stoel plakt?  

• Anton vertelt over de streken die hij uithaalt met zijn zus. Haal jij 
ook weleens zulke streken uit als meneer en mevrouw Griezel? 
Vertel eens: wie houd jij voor de gek en wat doe je? 

• Wie zou dit boek wel willen lezen?  
(Namen noteren, en lijst in boek, dan kan je het boek rond laten 
gaan.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/12-anton-8-over-de-griezels/


 

5. De lestip die past bij dit boek 
Wat heb je nodig? 
Tekenpapier en kleurpotloden of viltstiften. 

 
Maak een stripverhaal 
Meneer en mevrouw Griezel zijn niet alleen gemeen tegen elkaar, ook 
de Amerikaanse apen en de vogels hebben het zwaar. Toch krijgt dit 
nare verhaal een heel grappig en spannend einde. Hoe denk jij dat dit 
verhaal afloopt? Bedenk in tweetallen jullie einde en maak er een 
stripverhaal van.  

6. Laat het zien! 
Ouders en andere kinderen vinden het heel leuk om te zien dat jullie 
actief aan leesbevordering doen in de klas. Deel jullie griezelige 
stripverhalen op Instagram of Facebook van de school en tag 
@dewaanzinnigepodcast #leestijger 
 
 
 
 

 
Deze lesbrief is gemaakt door: Eline Pullen, werkzaam bij Bibliotheek 
aan de Vliet. 
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