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Opdracht 1
 
Bekijk het omslag van het boek De bouwbaas. Kijk goed naar het hol dat Zane en Jazz 
onder de weg hebben gegraven. Lees nu hoofdstuk 9. De tweeling vertelt dat ze al een 
heel huis voor zichzelf hebben gemaakt. Ze hebben een aantal holen gegraven. Het ene 
hol is de huiskamer, het andere hol de slaapkamer enz. Maak een tekening van zo’n soort 
ondergronds huis. Als jij zo’n huis zou maken, hoe zou het er dan uitzien? Hoeveel kamers 
zou je graven? Zou je het gezellig maken? Jouw tekening mag een plattegrond worden 
of een dwarsdoorsnede (zoals op de tekening op de voorkant van het boek).

Opdracht 2
In het boek graaft de continentcrosser een gat in het asfalt zodat de tweeling kan worden
bevrijd. Stel je voor dat Herre en meneer Teunissen niet langs waren gekomen met de
continentcrosser. Wat was er dan gebeurd? Hoe was het verhaal dan verdergegaan? 
Kies één van de twee situaties hieronder en beschrijf in minstens tien mooie zinnen 
wat er gebeurt.

1- De tweeling wordt niet bevrijd en moet nog een tijdje onder de weg blijven wonen.
    Beschrijf hoe hun leven eruitziet. Krijgen ze les? En zo ja, gaat dat dan via een tablet of    
    komt meester Kaft naar het putje? Wat eten ze? Wie komt er op bezoek? 
    Vervelen ze zich weleens?

2- De tweeling en de ouderen van Huize Grijsoord verzinnen een andere manier om 
     de tweeling te bevrijden. Wat doen ze? Lukt het meteen?

Middenbouw

Lesdoelen sluiten aan bij: Schrijfvaardigheid en beeldende kunst.
Nodig: Schrijfpapier, tekenpapier, kleurpotloden of stiften en een pen.



Opdracht 3
Aan het einde van het boek staan een 
paar brieven. Lees de brief van Herre aan 
Wies. Doe nu net alsof je Wies bent. Je 
schrijft Herre een brief terug. Je wilt heel 
graag nu al mee op avontuur met Herre 
en je wilt niet wachten tot je ouder bent. 
Probeer in de brief Herre over te halen 
om je nu al een keer mee te nemen. 
Verzin een paar redenen waarom je hem 
goed kunt helpen. Of... probeer hem om 
te kopen met iets lekkers, of met een 
bezoekje aan de dierentuin. Maak er een 
grappige brief van. Schrijf zeker tien mooie 
zinnen.

Opdracht 4
Lees nu de brief van Isabelle aan Wies en 
oma Wisse. Isabelle vond de bingoavond 
in Huize Grijsoord heel erg leuk. Nu zou 
ze nog wel vaker spelletjes willen spelen 
met de oudere vrienden en vriendinnen 
van oma Wisse. Ze wil zelfs een heel 
toernooi organiseren met koekhappen 
en zaklopen! Verzin een spelletjesmiddag 
die de ouderen, Isabelle en Wies en de 
tweeling Zane en Jazz leuk zouden vinden. 
Welke spelletjes worden er gespeeld? 
Welke hapjes en drankjes zijn er? Hoeveel 
punten kan iedereen verdienen met de 
spelletjes? En welke prijzen kunnen ze 
winnen? Schrijf alles goed op en maak er 
een gezellige tekening bij!

TIP: Sluit de lessen over De bouwbaas af met een ‘gezellig’ spelletje bingo.


