Bovenbouw groep 7-8 (10-12 jaar)
Alaska – Anna Woltz
Kijken
Anna Woltz heeft al heel veel boeken geschreven en ze begon al met schrijven toen
ze heel jong was. Ze heeft een filmpje opgenomen om bij het boek Alaska. Bekijk het
filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=fL9sNx-Ezrs&feature=youtu.be

Word je nieuwsgierig om dit boek te lezen? Waarom wel of niet?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Anna Woltz is een bekende schrijfster. Ze schreef afgelopen jaar ook het kinderboekenweekgeschenk.
En ze gaf een interview over haar werk. Bekijk hier het interview:
https://www.youtube.com/watch?v=XAmofwQEshw

Anna Woltz vertelt dat ze vroeger verhalen ging schrijven, omdat ze zich verveelde. Wat doe jij als je
je verveelt?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Anna Woltz vertelt in het interview dat ze haar boeken baseert op iets dat ze echt heeft meegemaakt.
Ze vertelt ook wat de aanleiding was voor het boek Alaska. Schrijf op hoe ze op het idee van dit boek
kwam.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Lezen
Lees het fragment van Alaska. Je kunt dit doen via de OnlineBibliotheek (www.onlinebibliotheek.nl).
Op de laatste pagina van deze opdracht zie je hoe je daar kunt komen.

Doen
Parker en Sven gaan allebei naar de middelbare school. Wat lijkt jou leuk en wat lijkt jou niet zo leuk
aan de middelbare school?

Leuk

Niet leuk

Hieronder zie je een venn diagram. De rode cirkel staat voor Parker en de blauwe voor Sven. De
cirkels overlappen elkaar gedeeltelijk. Parker en Sven verschillen van elkaar, maar ze hebben ook
dingen gemeenschappelijk. Lees de hoofdstukken nog eens en zet woorden die Sven en Parker
gemeenschappelijk hebben in het overlappende deel van van de cirkels en de dingen waarin ze
verschillen in hun eigen cirkel.
Parker

Hebben Sven en Parker veel gemeenschappelijk? Waarom niet of wel?

Sven

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Gratis gebruik maken van de OnlineBibliotheek? Zo doe je dat: (laat iemand je helpen!)
1. Neem je pasje en controleer dan via onderstaande link of je nog kunt inloggen op de website van
Bibliotheek aan den IJssel.
https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6013&var=portal&event=private
•

•

Lukt dit niet, klik dan op wachtwoord vergeten om een nieuw wachtwoord aan te maken. Het
e-mailadres dat je ooit hebt opgegeven krijgt dan een link om een nieuw wachtwoord aan te
maken. Krijg je geen mail, dan klopt dit e-mailadres waarschijnlijk niet meer. Stuur dan een
mailtje met je naam, pasnummer en geboortedatum en postcode/huisnummer naar
inlichtingen@bibliotheekaandenijssel.nl met het juiste mailadres. Wij zullen dan zo snel
mogelijk je mailadres veranderen, zodat je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.
Wel een mail ontvangen? Dan kan je dus nu inloggen op de website van Bibliotheek aan
den IJssel. De inlog vind je bij ‘Mijn Menu’.

2. Vervolgens moet je je pas registreren bij www.onlinebibliotheek.nl Klik op registreren en volg het
registratieproces. Op de registratiepagina staat precies beschreven hoe dit moet.
3. Aan de slag. Je kunt nu boeken toevoegen aan je boekenplank en lezen via een app
op je telefoon, tablet of op de computer. De app heet e-books en jet logo ziet er zo uit:
Je logt dan in met de gegevens die je zojuist hebt aangemaakt bij de OnlineBibliotheek.

