Lesideeën

De Vier Windstreken

Lesideeën bij Watergeheimen
Tekst van Christien Boomsma en illustraties van Mario van Brakel

Deze lesbrief hoort bij het boek Watergeheimen
(11+). Het is het spannende verhaal over de
kinderen Bo en Rafael die een verdwaalde
zeemeermin vinden in een vervallen botenhuis.
De kinderen helpen het zeemeerminnetje
terug naar de zee te komen, maar tegelijkertijd
proberen gewetenloze schurken haar in handen
te krijgen.
Het verhaal is geïnspireerd door oude volksverhalen rond
zeemeerminnen in de noordelijke wateren van Nederland.
De les geeft de kinderen de kans om het begrip ‘fabeldieren’
goed te leren kennen.

ISBN 978 90 5116 1755
Prijs € 14,95

Voorlezen
Lees pagina 32-39 uit Watergeheimen
Bo en Rafael hebben vreemde geluiden gehoord in het
botenhuis achter het huis waar Rafaels nog maar een paar
dagen woont. Nu hebben ze eindelijk de sleutel van het
hangslot gevonden waarmee het botenhuis is afgesloten.
Maar als de deuren opengaan, doen ze een ongelooflijke
ontdekking…

Schrijven
Laat de kinderen opschrijven wat er zou gebeuren als
zij een fabeldier vonden. Denk aan: een eenhoorn op de
manege, een zeemeermin in het zwembad of een drakenei
in het park. Hoe ziet hun fabeldier eruit? Hoe reageert het
op hen? Wat gaan ze ermee doen?
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Kringgesprek over fabeldieren
Ook van Christien Boomsma:

Vroeger geloofden mensen in het bestaan
van allerlei vreemde wezens. Ze dachten dat
dergelijke dieren allerlei toverkrachten hadden
en ze vertelden er spannende verhalen over. In
het Lauwersmeer zagen mensen bijvoorbeeld
wel eens meerminnen zwemmen. En als je
een zeemeermin in je netten ving, moest je
helemaal oppassen!

• In het boek komen fabeldieren voor. Wat voor
fabeldieren kun je nog meer bedenken?
Denk aan: draken, eenhoorns, weerwolven, vampiers,
zeemeerminnen, feniks (of vuurvogel).

ISBN 978 90 5116 076 5
Prijs € 14,95

• Wat voor dieren zijn dat eigenlijk? Hoe komt het dat er
zoveel verhalen over zijn?
Denk aan: vroeger was er nog veel onbekend. Grote
delen van de wereld waren onontdekt, dus daar
konden de wonderlijkste wezens leven. Ook werden
er botten van dinosaurussen gevonden, waarvan men
dacht dat het drakenbotten waren. Zeelieden zagen
vreemde schaduwen in het water en ze geloofden
dat zeemeerminnen hen bedreigden. Sommige
mensen waren zo behaard, dat ze het zogenaamde
‘weerwolfsyndroom’ hadden. Hierdoor werden ze door
de bevolking als weerwolven bestempeld.
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Zoekopdracht
Ook van Christien Boomsma:

Lees pagina 45-48 uit Watergeheimen

Als Bo een zeemeermin aantreft in het botenhuis, wil ze
haar helpen. Maar daarvoor moet ze wel meer van de
zeemeermin afweten. Ze gaat informatie zoeken op het
internet. Het verhaal over de zeemeermin van Edam dat
ze daar vindt, bestaat echt. Edam heeft zelfs een meermin
in het stadswapen.
• Verdeel de kinderen in groepjes. Geef elk van hen een
fabeldier. Laat ze plaatjes zoeken van ‘hun’ fabeldier op
het internet. Laat de kinderen een ‘paspoort’ van het
dier maken. Dit kan onder andere aan de hand van de
volgende vragen:

ISBN 978 90 5116 253 0
Prijs € 12,95

- Hoe ziet mijn dier eruit?
- Waar komt mijn dier voor?
- Wat eet het?
- Wat zijn de bijzonder eigenschappen van mijn dier?
- Kun je een verhaal op het internet vinden over jouw dier?

www.vierwindstreken.com

3

Lesideeën

De Vier Windstreken

Knutselen
Fabeldieren hebben vaak eigenschappen
van verschillende dieren door elkaar.
Een zeemeermin is een vrouw met een
vissenstaart en een eenhoorn is een paard
met een hoorn.
• Laat de kinderen een nieuw soort fabeldier knutselen of
tekenen. Ze mogen zo veel dieren samenvoegen als ze
willen.

Gratis te downloaden via iTunes:
app bij het titelverhaal Spookbeeld.

Afsluiting
Over fabeldieren zijn natuurlijk veel films gemaakt. De
les kan worden afgesloten met een van deze films. Kies
een geschikte uit en ga gezellig met de klas kijken naar
bijvoorbeeld: ‘De kleine zeemeermin’, ‘Hoe tem ik een
draak’ of ‘Harry Potter’.
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