


We wensen jullie een hele fijne en 
GIGA-groene Kinderboekenweek toe!
Wil je aan de slag met het maken van een hoorspel? ‘Het heerlijke herfstboek‘ bevat veel 
mooie verhalen voor de onderbouw. Laat de kinderen lekker zelf ontdekken welke geluiden ze 
kunnen gebruiken voor een hoorspel... 

Om jullie wat op weg te helpen hebben we voor het verhaal ‘Blaad jes vangen  
van Pieter Feller op blz.25  diverse geluiden geselecteerd en geluidssuggesties bedacht: 

>  “ Laarzen schuiven door het gras“: twee bladeren over elkaar  
heen wrijven tussen je handen

>  “Kastanjes proppen in jaszak“: steentjes in een washand je stoppen
>  “Wind door bladeren“: blazen en stukjes papier ritselen, ventilator
>  “Rennen“: tikken met je hand op blaad jes
>  “ Plastic zak waaraan getrokken wordt“: blaad je tussen je vingers en  

snel lostrekken (losjes vasthouden)
>  “Blaad jes vallen van de boom“: laat blaad jes/stukjes papier vallen

Ben je op zoek naar meer informatie 
over het maken van een hoorspel? 
Scan dan de QR code en bekijk 
het filmpje van Bieblab.





We wensen jullie een hele fijne en 
GIGA-groene Kinderboekenweek toe!
Wil je aan de slag met het maken van een hoorspel? De eekhoorn legt een ei’ bevat veel 
mooie verhalen voor de middenbouw. Laat de kinderen lekker zelf ontdekken welke geluiden 
ze kunnen gebruiken voor een hoorspel. 
 

Om jullie wat op weg te helpen hebben we voor het verhaal ’Waar een kleine bromvlieg 
groots in kan zijn’ van Janneke Schotveld op blz.25 & 26 diverse geluiden geselecteerd en 
geluidssuggesties bedacht voor het verhaal: 

>  “Bromvlieg“: ventilator
>  “Botste tegen een treurwilgtak“: tak in tweeen knappen 
>  “en tuimelde in het water“: nespresso cupje in een bakje water laten vallen.
>  “Flapperde met haar vleugels“: vingers bewegen in bakje water
>  “Heel zachtjes blies hij“
>  “Hoestte een zacht bromvlieghoestje“
>  “Klik, zei het geweer“: knijpen in een dennenappel.
>  “Ondertussen was de bromvlieg weer opgevlogen“
>  “Hij schoot“: handen klappen
>  “Edelhert galoppeerde“
>  “ Greep hij het geweer en slingerde het de sloot in“:  

nespresso cupje in een bakje water laten plonsen.
>  “Daarna de jager“: nespresso cupje in een bakje water laten plonsen

Ben je op zoek naar meer informatie 
over het maken van een hoorspel? 
Scan dan de QR code en bekijk 
het filmpje van Bieblab.





We wensen jullie een hele fijne en 
GIGA-groene Kinderboekenweek toe!
Wil je aan de slag met het maken van een hoorspel? Het boek ‘Verhalen van de fladdertak‘ van
Margaretha van Andel bevat veel mooie verhalen voor de bovenbouw. Laat de kinderen lekker
zelf ontdekken welke geluiden leuk zijn voor een hoorspel en hoe ze die geluiden kunnen nabootsen.
 

We hebben voor het verhaal: ‘Het onzekere eikeltje‘, blz. 212 t/m 215, diverse geluiden 
geselecteerd en wat geluidssuggesties toegevoegd:

>  "droog": droog blaad je scheuren/wrijven
>  "zucht"
>  "blies langs de takken"
>  "dwarrelde": blaadjes laten vallen of met vingers tikken op papiertje in de lucht
>  "viel"
>  "snorkend en snuivend": zelf geluid maken
>  "opgeslokt"
>  "rondstampende": stampen met voeten
>  "rolde": rol een voorwerp over tafel
>  "gescheurd": scheur papiertje
>  "regende": tik met vingers op aluminiumfolie
>  "strekte": iets met een elastiekje
>  "regen"
>  "omver blazen"
>  "wandelden"
>  "ritselden": met aluminiumfolie of herfstblaad jes ritselen

Ben je op zoek naar meer informatie 
over het maken van een hoorspel? 
Scan dan de QR code en bekijk 
het filmpje van Bieblab.


