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Stijn, uitvinder zet een tent op | René van der Velde   

Doelgroep groep 6 t/m 8 (10 - 12 jaar)    

• Kamperen  

• Campingleven 

• Reizen met de auto door Frankrijk    

• Uitvindingen en oplossingen 

Inhoud van het boek

Dit is het derde en laatste deel dat René van der Velde schreef over Stijn. Stijn is een jongen

die voor de meest uiteenlopende problemen de meeste grappige uitvindingen bedenkt. 

Hij heeft een grote puberbroer Rom en een babyzusje Roos. In dit deel gaat hij met de hele

familie op reis, naar een camping in Frankrijk. De problemen beginnen direct: hoe krijg je álle

spullen en mensen in de auto? Gelukkig heeft Stijn overal een slimme oplossing voor. 

Meer boeken over vakantie op Leesplein.nl: 

https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=4&sm=2&forward=1&id=27 

Werkvormen

Voorlezen De verhalen kun je stuk voor stuk goed voorlezen aan de kinderen. Lees 

één verhaal per keer voor en laat de tekst even inwerken. Bespreek het 

verhaal na, wat vinden de kinderen van de uitvinding? Hebben zij dit 

probleem ook wel eens meegemaakt? Welke oplossingen kunnen ze nog 

meer bedenken?

Lekkende tent     In het verhaal Hoe doe je de beste uitvinding in een lekkende tent (p.46/52)

lost Stijn op originele wijze het probleem van de lekkende tent op. Lees 

het verhaal voor tot onderaan blz. 49. Stop daar eventjes. Hoe zouden 

de kinderen deze problemen oplossen? Zowel de lekkende tent als hoe 

kom je droog in het toiletgebouw? Bespreek de verschillende oplossingen.

Zijn ze realistisch of een mooie fantasie? Lees vervolgens het verhaal af.

Wat vinden ze van deze oplossing?  

Vakantiespelletjes  

Materialen  Geen    

Voorbereiding Bekijk eventueel wat websites over spelletjes onderweg  

https://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/ en 



https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/de-leukste-spelletjes-voor-onderweg/ 

news/195/ en 

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/40168-de-leukste-2-5-

minuten-spelletjes-voor-in-de-klas.html 

Tijd 30 tot 60 minuten  

Uitvoering Autoreizen op weg naar een vakantiebestemming kunnen lang duren. 

Je kunt de tijd opvullen met een leuk luisterboek, zo geniet je met het 

hele gezin van een leuk of spannend verhaal. Maar je kunt ook allerlei 

(taal)spelletjes doen. Die kun je op de BSO alvast oefenen. Wie doet er 

mee? Wat dacht je van: 

Helaas/ Gelukkig

Om de beurt zegt iedereen een zin die afwisselend met Helaas of Gelukkig 

begint. ‘Helaas ging het luchtbed kapot in de beek.’ ‘Gelukkig konden we

een bed van gras en stro maken.’ Wie verzint de grappigste dingen? 

Vakantie-abc

Een iemand begint met wat ‘ie op vakantie onderweg zag (mag verzonnen

zijn!), beginnend met een A. De volgende noemt iets met een B enzovoorts. 

Zo ontstaat er een grappig vakantie-abc verhaal. 

Fantasia 

De eerste begint een sprookjesverhaal met ‘Er was eens…’ De volgende

voegt een zin toe. Zo maak je met elkaar een heus sprookje. Eindig het 

sprookje met ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. Voor inspiratie voor 

sprookjes met een grappige twist: kijk (en luister!) naar het boek Rood-

kapje was een toffe meid van Marjet Huibers. 

Dieren opnoemen 

Kies een letter uit het alfabet. Verzin met elkaar zoveel mogelijk dieren 

met die letter. Hoeveel dieren kennen jullie? En kun je ook nog dieren 

verzinnen met die letter? 

Puzzelen    

Materialen  Tekenpapier en schrijfpapier / pennen en (kleur)potloden   

Voorbereiding Leg alle materialen klaar / verzamel allerlei puzzelboekjes en/of puzzels 

uit tijdschriften    

Tijd 60 minuten  

Uitvoering De vader van Stijn heeft moeite om alle spullen in de auto te puzzelen. 

Hoe goed kun jij puzzelen? Op vakantie is puzzelen een fijn tijdverdrijf. 

Maak met elkaar de leukste puzzels. 

Woordzoeker

Maak bijvoorbeeld een woordzoeker van allerlei woorden die met vakantie

of met de bestemming te maken hebben. Kies een onderwerp, maak een

lijst met woorden en zet ze in de woordzoeker. Dat kan ook via een handig

programmatje: http://www.woordzoekermaken.nl/woordzoekermaken.php  



Rebus

Je kunt ook een rebus maken. Een rebus is een spreekwoord of gezegde,

of een zin, die verstopt zit in tekeningen. Soms moet je eerst de tekening

herkennen en dan een letter vervangen, eraf halen of toevoegen. Kijk hier

voor voorbeelden: http://www.puzzelwoordenboek.net/rebus.php

Andere interessante en leuke boeken over vakantie: 

• Het geheim van de blote vakantie | Marjon Hoffman   

• Evi, Nick en ik  | Anna Woltz     

• Kampvuurgeheimen | Wieke van Oordt         

• Mijn bijzonder rare week met Tess | Anna Woltz         


