
 



 



 



 



 



 



 

Als Joes in het riool is, komt hij allerlei dieren tegen, zoals 

een schildpad en een krokodil. Daar schrikt hij erg van! 



 



 



 



 

Middenbouw groep 3 en 4 (6-8 jaar) 
De dikke billenbijters  – Rindert Kromhout  
 

 

Opdracht 1 

Lees (met iemand samen) de hoofdstukken Meneer Bloem en De dokter uit 
de Dikke billenbijter 

 

Waardoor denk jij dat de mensen op de wc gebeten worden? Teken 
hieronder je antwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2 

Lees (met iemand samen) de rest van de tekst. 

 

Joes gaat op onderzoek uit in het riool. Daar komt hij allemaal dieren tegen en een oude opa die in het 
riool zijn gegooid. Ook komt Joes erachter waarom de mensen gebeten worden. 

 

Door wie worden de mensen gebeten en waarom? 

 

 

 



Joes wil de dieren redden die in het riool gegooid worden door hun baasjes.  Bedenk hoe jij dat zou 
doen en schrijf hieronder een brief aan Joes om hem te helpen om de dieren te redden. Het 
beginnetje staat hieronder al!  

 

 

 

Wil je het hele boek lezen? Dat kan online. Lees hier hoe dat moet.  

 

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  

Beste Joes, 

 

Ik hoorde dat je dieren in het riool wilt redden. Ik 
heb hiervoor een idee! Volgens mij… 

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. 
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