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Lassa gaat naar school Boekidee Extra
Door Esther en Kirsten Plomp
Lassa en Konijn vinden het geweldig op school. Wat een leuke dingen doen ze daar. En wat leren ze veel. In dit
vrolijke boek wordt aan de hand van 23 kleurrijke illustraties en eenvoudige teksten het dagelijks leven op school
verteld. Over spelen en leren, de kring en naar de wc gaan, de knutselhoek en nog veel meer.
Leuk om peuters voor te bereiden op de ‘grote school' en om kleuters te helpen zelf te vertellen wat ze allemaal
meemaken als ze eenmaal op school zitten.
Leestip peuters
U hebt de Lassa-pop (zie onder) op schoot zodat u de pop kunt laten bewegen en vraagt: ‘Hallo Lassa, wat heb
ik nu gehoord? Ben jij naar school geweest? Hoe was het daar?' Lassa: ‘Ik heb er een boek van, willen jullie dat
lezen?'
Laat het boek zien aan de groep.
‘Kijk, hier ga ik naar school, samen met Konijn', laat u Lassa zeggen.
Lees het boek voor. De prenten vertellen per plaat een situatie. Praat met de kinderen over de prenten. Welke
situatie kennen ze al? (Lassa zegt bijvoorbeeld: ‘Kijk ze hebben ook een bouwhoek, de blokken zien er wel een
beetje anders uit dan de blokken die we hier hebben').
Vraag aan de kinderen of ze een vraag hebben over school. Lassa is al op school geweest en kan de vragen
beantwoorden.
Wat is het verschil tussen de groep waar ze nu zitten en de school? Bespreek per plaat de verschillen en
overeenkomsten.
Vraag welk kind al een keertje op school is geweest. Waarom ging je naar school? Ben je ook in de klas
geweest? Hoe zag het er uit?
Leestip kleuters
Voor kinderen uit groep 1 en 2 zijn de situaties al bekend. Laat de kinderen vertellen of het op school net zo gaat
als bij Lassa. Als Lassa naar de wc gaat, moet ze een ketting meenemen om aan te geven dat de wc bezet is.
Hoe gaat dat bij hen?
Spreek met de kinderen aan de hand van de platen over de situatie. Bijvoorbeeld bij de plaat met computers: wie
zit er wel eens achter de computer? Speel je dan ook spelletjes? Speel je ook wel eens een bordspelletje zoals
Lassa doet? Bespreek de moeilijke woorden uit het boek. Wie weet de betekenis van ‘pauze', ‘in de kring',
‘gymnastiek', ‘toneelstuk', ‘spannend'.
Kleurplaat
Naast deze Boekidee Extra vindt u (in deze pdf op de volgende pagina) een vrolijke kleurplaat, gebaseerd op
een illustratie uit het boek. De toren in het midden kan nog veel hoger! Hoeveel blokken kun je er nog
bijtekenen? Wijs samen met het kind verschillende vormen (rondje, vierkantje, driehoek, rechthoek) aan op de
kleurplaat.
De Lassa-pop en het prentenboek zijn verkrijgbaar via bol.com
Op www.lassa.nl kunt u gratis een Naar school-poster downloaden (zie: Thema naar school).
Het downloadbestand bestaat uit een gekleurde A4-poster of een nog in te kleuren A4-poster.
Doeboek naar school
Bij het boek Lassa gaat naar school is een doeboekje gemaakt, dat u kunt downloaden voor € 3,95 (zie: Thema
naar school). Met behulp van dit boekje kunt u samen met de kinderen over de prenten praten. De
introductiezinnen en de afsluitende vragen kunnen u hierbij helpen. Voor de oudere peuters en voor kleuters zijn
er per plaat kleine opdrachtjes. Zo kan het kind spelenderwijs belangrijke ontwikkelingsvaardigheden oefenen
zoals combineren, onderscheiden, vergelijken en sorteren. U kunt op de voorzijde van het doeboek de naam van
het kind of uw organisatie intypen. Zo wordt het een heel persoonlijk boekje.
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