
Lessuggesties bij Altijd feest in Goudkust (bundel Kakkers in Goudkust en Goudkust in Spanje) 

 

Voorlezen 

Het leukste is als dit boek in zijn geheel wordt voorgelezen. U mag gerust met stemmetjes werken. 

Laat de barones lekker bekakt praten en de buurtbewoners een beetje plat. 

 

Hoe gaat het verder 

Laat de kinderen op zeker moment opschrijven hoe ze denken dat het verhaal afloopt. Wie zit er 

uiteindelijk het dichtste bij de waarheid? 

 

Paarden en duiven 

Paarden en duiven spelen een belangrijke rol in de dit boek. Laat kinderen die paardrijden of die iets 

weten van de duivensport hierover een spreekbeurt houden. Richt eventueel een kleine expositie in 

over de verzorging van deze dieren. 

 

Hutten bouwen 

In dit verhaal blijkt dat de buurtkinderen hun eigen geheime plek hebben, waar ze de prachtigste 

hutten gebouwd hebben. Houd een kringgesprek. Hebben de kinderen zelf een geheime plek? En 

bouwen ze wel eens hutten? Laat ze foto’s maken. Breid dit onderwerp uit naar primitieve 

bewoningen van natuurvolken. 

 

Vakantie 

Het tweede deel speelt zich voor een groot deel af in Spanje. Zijn er kinderen die daar wel eens op 

vakantie zijn geweest? Welke vakantielanden zijn nog meer bekend bij de kinderen? Laat de kinderen 

in groepjes werkstukken over hun favoriete vakantieland maken. Hoe is het eten, de taal, de huizen, 

de gewoontes, de geschiedenis? Zijn er bijzondere attracties, monumenten?  

Annemarie Bon heeft dit verhaal geschreven nadat ze twee maanden in Spanje gewerkt heeft. Een 

schrijver kan immers overal werken! 

 

Geld 

In de Goudenregenstraat is de hoofdprijs van de Straatnamenloterij gevallen. De bewoners zijn 

ineens schatrijk. Daar komen veel problemen van. Ruzie, jaloezie en achterklap. Houd met de klas 

een kringgesprek over geld. Over gierig zijn, geld over de balk smijten, willen hebben wat anderen 

hebben, hebberigheid, sparen. Hoe gaan de kinderen zelf om met geld?  

 

Tekenen 

In dit boek staan tal van grappige situaties beschreven. Laat de kinderen één zin uitzoeken en daar 

een tekening bij maken. 

 

Schoolmusical 

Uitgeverij het Verkeerde Beentje (www.hetverkeerdebeentje.nl) heeft dit boek bewerkt tot een 

schoolmusical.  

 

http://www.hetverkeerdebeentje.nl/

