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OER IT BOEK
Skattich is in printeboek oer in leaf, pluzich knyntsje mei 
in identiteitskrisis. De oare bisten yn de bosk fine Tys 
skattich, mar dêr fynt er neat oan. Hy wol krekt stoer wêze. 
Dêrom keapet er in sinnebril, in rinkje yn it ear, en sels in 
glimmende reade motor. O�  dat helpt, is yn dit printeboek 
te lêzen en sjen.
It sintrale tema fan it boek is datst goed bist sa’tst bist, en 
dy net oars hoechst foar te dwaan.
It boek is opboud út 12 spreads ( = twa siden nêst inoar), 
en hat kleurige skutblêden dêr’t haadpersoantsje Tys yn 
alderlei hâldings te sjen is.
De tekst is helder en grappich, mar giet in inkel dreech 
wurd net út de wei, lykas alderheislikst of it mier oan wat ha 
of leven (= lawaai).
It wurd skattich komt by werhelling yn de tekst foar, en 
nûget bern út om dat út te sprekken. De twist oan de ein, 
dy’t de lêzer net oankommen sjocht (stout), hat dêrtroch 
namste mear e� ekt. 
De yllustraasjes (kombinaasje inket, wetterferve en 
kleurpotlead) sitte fol details, wat de measte platen echte 
sjoch- en praat-platen makket. De ylllustrator makket 
op elke spread gebrûk fan de wite ûndergrûn, dy’t de 
pastelkleurige skilderingen romte, en it boek in rêstich 
oansjen jout.
Der binne grapkes yn de tekeningen te finen. In greep: de 
spegel fan Tys hat knine-earkes, de skaakstikken binne 
deselde bisten as dy’t it spul spylje, Tys is te lyts foar syn 
eigen motor, it sebrapaad blykt in flakte fol mei sebra’s te 
wêzen, it woarteltaske fan Trúske, in lyts knyntsje tekenet 
Nijntje op in beam en de earrebarre bringt de lytskes yn 
in tas.
Miskien wol ien fan de moaiste fynsten fan de yllustrator 
(in knypeach nei de folwoeksen foarlêzer): alle stuollen yn 
it boek binne design-klassikers. 

Bornmeer, 2006  |  ISBN 978 90 5615 138 6
hurd ka� , 24 siden (net nûmere)  |  Lee� yd: 3+
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Op de titelside en spread 1 stiet de Kratstoel (1935) fan 
Gerrit Rietveld.
Op spread 3 by de krokkedil fine wy de Lounge Chair (1956) 
fan Charles & Ray Eames.
Op spread 11 sitte Tys en Trúske op de Eames RAR Rocking 
Chair (jierren ’50), ek wer fan Charles & Ray Eames.
Fan it printeboek Skattich is ek in edysje yn it Nederlânsk 
útkommen, dat Schattig hjit. Fierder is it boek oerset nei 
it Ingelsk (Cute), Dútsk (Guck mal, wie niedlich!), Frânsk 
(Trop Mignon), Portugeesk (Fofo), Italiaansk (Che carino!), 
Súdafrikaansk (Oulik) en Sineesk. 
De Nêderlânsktalige ferzje krige yn febrewaris 2007 de 
Leespluim. 
It boek wûn yn 2008 de earste priis fan de Vlaamse Kinder- 
en Jeugdjury. 

KOARTE YNHALD
Tys, in lyts, pluzich knyntsje, hat der genôch fan. Hy wol net 
langer skattich fûn wurde. Dêrom keapet er in sinnebril, 
begjint er stoer te rinnen en lit er him troch de krokkedil 
in earrinkje en in tattoo-stikker oanmjitte. Mar dat hat net 
folle e� ekt. 
Dan kriget er in prachtich idee. Hy keapet in glimmende, 
reade motor en jaget dêrmei troch de bosk. Tefreden 
fernimt er hoe’t net ien him mear skattich fynt. 
Mar dan stekt Trúske oer. Tys kin noch mar krekt op ’e tiid 
remje. Trúske fyn him net stoer yn syn learen jas, mar in 
grizel. Dêr skrikt Tys sa fan, dat er beslút himsels wer te 
wurden. Dan fynt Trúske him sa skattich, dat sy in steltsje 
wurde. Der wurde ek nochris tolve berntsjes troch de 
earrebarre brocht.
Mar dy binne bepaald net skattich... 

YNTERAKTYF FOARLÊZE
It boek is gaadlik om foar te lêzen oan bern fan 3 oant ’e mei 7 jier. (groep 1 o/m 4). 
In tip is om dat yn 4 stappen te dwaan. 

1. Tarieding
Lês earst sels it printeboek in pear kear. Lit de tekst 
ynwurkje en nim tiid de printen te besjen. Tink alfêst 
nei oer de wurden dy’t miskien útlein wurde moatte 
(foarbylden: skattich, pluzich, stoer, sinnebril, tattoo, 
sebrapaad, maitiid)
Foar fierder gemak kinne de platen ek grut, fia it digiboerd 
toand wurde. 

2. Yntroduksje
Lit it boek oan de bern sjen. Foarkant, mar ek achterkant. 
Wat sjogge sy? Kinne sy betinke wêr’t dit boek oer giet? Jou 
de bern folop romte om te reagearjen. 

In yntroduksje kin noch moaier wurde troch de bern yn it 
foar te ferrassen mei in tematafel/ temahoeken yn it lokaal 
oer: 
Tema stoer/skattich – In hoeke mei ‘stoere’ dingen en ien 
mei ‘skattige’ dingen.
Tema knyn – Meitsje mei de bern in ‘kninehol’/hoeke mei 
knineguod, lykas knu� els, foto’s, oare boeken, woartels, 
‘kninekeuteltsjes’ (dropkes).
Tema Tys – Nim in knu� elknyntsje, boartersguodmotorke, 
helmke, learen jaske, sinnebriltsje (poppe- of barbyklean), 
earrinkje mei nei skoalle.
Tema bisten – Knu� els fan alle bisten dy’t yn it boek 
foarkomme: knyn, skiep, sebra, sjiraf, liuw, goes, 
earrebarre, ûle, iekhoarn, krokkedil en mûs.

Praat mei de bern oer de tafels, en fertel wat it te meitsjen 
hat mei it printeboek. Blêdzje it troch, en lit de bern alfêst 
wat bisten lûdop beneame. 

3. Foarlêze en fertelle
Lês de tekst rêstich en melodieus foar. Kear it boek ek 
hieltyd om sadat de bern de printen goed besjen kinne. 
Wiis ferskillende dingen oan. ‘Sjogge jim wat Tys docht?’ 
‘Wat is dit foar bist?’ Soargje derfoar dat it wurd skattich 
wat ekstra klam kriget, dat de bern trochkrije dat dat in 
weromkommend wurd is.
It is better dat it ferhaal de earste kear net ál te faak 
ûnderbrutsen wurdt, om’t de bern oars de tried fan it 
ferhaal kwytreitsje.

4. Neiprate
Nim royaal de tiid om nei te praten. Lês dêrfoar it boek 
nochris foar, en besteegje diskear spesjale oandacht oan 
de struktuer fan it ferhaal. 
Wat is Tys syn probleem? Hoe lost er it op? Giet alles krekt 
sa’t er yn ’e holle hat?
Lit ek mar ris in stilte falle nei it stellen fan in fraach, dan ha 
de bern efkes tiid om op in antwurd te kommen.
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OAN DE SLACH MEI IT BOEK
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
De piktogrammen betsjutte: = groep, = twatallen, = yndividueel, 10

min
= tiid dy’t noadich is 

foar de opdracht.

PRATE – petearfragen
Der binne in hiel soad petearfragen te stellen oer it boek, lykas:
• Fynsto Tys skattich of stoer?
• Is it stoer om in motor te hawwen?
• Wat is noch mear stoer?
• Is it belangryk om stoer te wêzen?
• Wat wolsto it leafste wêze, stoer of skattich? Wêrom?
• Wat soene Tys syn hobbys wêze behalve motorriden? (sjoch dêrfoar it guod op 

spread 1 en 11: lêze, timmerje, damje mei ikels, beestjes meitsje fan kastanjes, 
tekenje/plakke).

• Hoe sjocht it sebrapaad yn it boek derút? Is dat wol in sebrapaad? Wat is dan in 
sebrapaad?

• Tys goait syn motor yn it wetter. Wat fynst dêrfan? Soesto dat ek dien ha?
• Lit de lêste print, mei de tolve ûndogense knyntsjes sjen. Bepraat wat de knyntsjes 

dogge. Freegje de bern dan om te betinken wat elk knyntsje seit op dizze print. 
(Bygelyks: ‘Ik skilderje Nijntje op in beam.’ of ‘Ik sjoch neat.’ of ‘Hee, pak myn 
biezem, ik sil dy rêde!’)

SJEN – sykje Tys syn stoere guod
‘Tys smiet al syn stoere dingen fuort...’ (spread 8)
Wy sjogge Tys syn stoere dingen troch de lo�  fleanen. Mar wêr bliuwe se? 
Op de folgjende spread binne in tal werom te finen. Lit de plaat sjen, en freegje de 
bern te sykjen en reagearjen. (motor – rydt de krokkedil op, helm – de earrebarre 
docht der blommen yn, jas – hat in skiep oan dat op in sebra rydt, gouden earring – 
in ûle oerhandiget dy oan syn freondintsje. Kinne de bern betinke wat it ûltsje freget? 
De bern sille grif freegje nei de sinnebril en de tattoo, mar dy binne op de foarige side 
e� erbleaun.)

TAAL – wat bedoelt de skriuwer
Soms fertelt de tekst net alles. Dat moat de lêzer/harker betinke oan de hân fan de 
printen. Lit de goede plaat sjen en freegje wat de skriuwer bedoelt mei: ‘Op ’e nij krige 
er in prachtich plan.’ (spread 4) (Tys sjoch dy prachtige, reade motor. Dy wol er keapje).
‘Hy doarde neat te sizzen, mar hy fielde him sà bliid.’ (spread 9) (Wêrom dan? Tys is grif 
ferlyfd op Trúske, dêrom fielt er him sa bliid).

TAAL – flústerspultsje
De bern meie yn in rigele stean gean. It earste bern mei yn it printeboek in ding opsykje 
(Bygelyks poddestoel, spegel, wekker, stuoltsje). Net lûdop fertelle hokker fansels, dat 
is geheim. It keazen wurd flústeret er dan yn it ear fan it twadde bern. Dy mei it wurd 
dat er ferstien hat wer hiel sê�  yn it ear fan it tredde bern flústerje, en sa fierder, de 
hiele rigele del. It lêste bern mei fertelle hokker wurd er heard hat. 
It kin net oars of dat is in hiel oar wurd as wêr’t it spultsje mei begûn is. It earste bern 
mei fertelle wat dat wurd wie.

5
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5
min

10
min

10
min

OAN DE SLACH MEI IT BOEK
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.

= groep, = twatallen, 
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.

= yndividueel, 10
min

= tiid dy’t noadich is 
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TAAL – opsisferskes
Lês ien of beide rymkes foar oan de bern, en dêrnei nochris, mar lit dan de rymwurden 
hieltyd wei, sadat de bern se riede kinne. It sil net lang duorje ear’t de bern de 
gedichtsjes út ’e holle opsizze kinne. By it gedichtsje Drok kinne de sinnen ek maklik 
útbylde wurde. 

FERLYFD

Knyntsje Tys is sa ferlyfd
Hy seit: ‘Trúske, alsjebly� ,
jou my ris in tútsje,
op myn kninesnútsje.

DROK

Knyntsje Trúske
hat in húske
dêr hat sy in soad plezier
se lêst in boek
se bakt in koek
se makket sop
dat yt se op
se knipt papier
se feit de flier
en mei in kninekamke
kjimt se har kninehier

KLEURJE EN KNIPPE – eigen stoere bril
Op wurkblêd 1 stiet in bril ôfbylde, dy’t noch wol efkes op tin karton plakt wurde 
moat, kleure en útknipt/útpript. Mar dan hat elke learling in bril, like stoer as Tys!

KLEURJE – kleurplaat
Op wurkblêd 2 stiet in kleurplaat, dy’t yllustrator Marije Tolman tekene hat. De bern 
meie de kleuren út it boek brûke, mar dat hoecht hielendal net. Se meie der ek bêst 
omhinne tekenje. 

SKRIUWE EN TEKENJE – meitsje in printeboek
Foar beukers is it al mooglik om mei-inoar in printeboek te meitsjen, salang’t de 
learkrê�  dat yn banen liedt. 
Lit in pear printeboeken sjen dy’t de bern goed kenne, en fertel dat de groep ek bêst 
in printeboek meitsje kin. Kundigje oan dat der earst in ferhaal betocht wurde moat, 
en dat jo as learkrê�  dat opskriuwe sille. Betink sels it begjin fan it printeboek, of in 
sterke begjinsin. Bliuw ticht by de belibbingswrâld fan it bern. Moaie begjinsinnen 
kinne wêze:
• Heech yn it klimrek siet in frjemd bist. of
• Simen Skylpod siet te skriemen op in stien. of
• De knu� el fan Nynke wie fan de fyts fallen. Hy lei op de dyk.
De bern meie mei ideeën komme. De learkrê�  moediget oan, helpt, selektearret 
en skriuwt it ferhaal op. Besykje it ferhaal sa te stjoeren dat der wat spanning yn sit, 
en in moaie ûntknoping. Ferdiel, as it ferhaal klear is, de sinnen oer likefolle A4-ers as 
der bern yn de groep sitte, en skriuw of typ de stikjes tekst ûnderoan. De bern meitsje 
elk in tekening by har stikje tekst. >>

60
min

5-15
min

15
min

30
min

Lês ien of beide rymkes foar oan de bern, en dêrnei nochris, mar lit dan de rymwurden 
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>> SKRIUWE EN TEKENJE – meitsje in printeboek
De fellen papier wurde op de goede folchoarder lein en ynbûn mei in triedsje. 
Fansels moat der ek in ka�  om it boek, fan karton of laminearre. Mei-inoar betinke en 
kieze de bern in titel. De nammen fan de makkers moatte ek foarop it boek, dat seit 
himsels. Dy wurde ûnder de titel skreaun. 

TOANIEL EN TAAL – rinne, huppelje en slofkje
‘Tys (…) makke him sa breed mooglik en rûn mei de fuotten nei bûten draaid.’ (spread 2)
Dizze oefening is moai foar yn it gymlokaal.
Freegje wat bern achterinoar om foar te dwaan hoe’t Tys rint. O, o, wat stoer!
‘Trúske (…) tripke fuort.’ (spread 6).
Hoe rinst ast tripkest? (= trippelen). Guon bern meie it foardwaan.
‘… en hy huppele achter Trúske oan.’ (spread 9).
Diskear huppelet Tys. Wa kin dat foardwaan? 
Kinne de bern noch oare wizen betinke om foarút te kommen? 
Bygelyks rinne, drave, dribbelje, hippe, teantsje (= op ’e teannen rinne), 
kuierje, hinkelje, huppelje, sjouwe, tigerje, slofkje of to� elje. Freegje harren om it foar te 
dwaan. Werhelje it eventueel in pear kear, sadat de bern de wurden leare.

TOANIEL – lûden meitsje
Yn it boek wurde op plakken lûden neamd. Sis tsjin de bern, dat sy de ‘special e� ects’ 
fersoargje meie (net al te lûd, de foarlêzer moat der wol oerhinne komme kinne). 
Lit de bern lûdsjes meitsje by it foarlêzen fan:
‘Doe’t er de dyk wer útgong, gromme er sacht.’ (spread 3) – gromje
‘De motor fan Tys makke safolle leven (…)’ (spread 5) – motorlûden
‘Tys koe noch mar krekt op ’e tiid remje.’(spread 6) - piipjende remmen

SPULTSJE – memory
Op wurkblêd 3 steane memorykaartsjes ôfprinte. Printsje foar elk bern it blêd ien kear 
út. Freegje de bern de plaatsjes op tin karton te plakken en út te knippen. Omkeard 
dellizze. Wa kin, troch hieltyd mar twa kaartsjes om te draaien, de measte stellen fine 
en sammelje?

BOUWE - trein
Tys hat in treintsje fan hout makke. (spread 1).
Freegje de bern ek ris yn twatallen in trein te bouwen, fan blokken of oar boumateriaal.
Lit harren dêrnei oer har trein fertelle. Sit der in lokomotyf foar en hat de trein wagons 
en tsjillen, krekt as dy fan Tys? Wêr giet de trein hinne? Sitte der minsken yn? Of 
miskien wol bisten?

30
min

15
min

15
min
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EIGEN STOERE BRIL
Plak de bril op tin karton en knip of prip him út. Plak de poaten oan de foarkant. Moai kleurje. 

WURKBLÊD 1 – SKATTICH
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WURKBLÊD 2 – SKATTICH
KLEURPLAAT
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MEMORY
Printsje it blêd út. Plak de plaatsjes op stevich papier.
Utknippe en it spultsje is klear!

WURKBLÊD 3 – SKATTICH

LESBRIEF Skattich, Lida Dykstra – troch Lida Dykstra 8



LESBRIEF Skattich, Lida Dykstra – troch Lida Dykstra 9

Lida Dykstra Marije Tolman 

OER

LIDA DYKSTRA
MARIJE TOLMAN

LIDA DYKSTRA skriuwt berneboeken yn it Frysk en yn it 
Nederlânsk, en set sels har wurk fan de iene nei de oare 
taal oer. Neist printeboeken en boeken foar begjinnende 
lêzers, skriuwt sy ek foar âldere jeugd. By dy boeken 
(Wolken fan Wol, Spegelspreuk, Wenje yn in Skilderij) lit sy 
har graach ynspirearje troch(keunst)skiednis, har eardere 
fakgebiet. Lida hat û.o. twa kear de Simke Kloostermanpriis 
wûn. Fan 2015 ôf is sy Skoalskriuwer. Fan 2020 ôf is sy foar 
twa jier beneamd as Berneboekeambassadeur.
Foar mear ynformaasje: www.lidadijkstra.nl

Oare printeboeken fan Lida Dykstra:
Mûske myn famke, Bornmeer, 2003
Tsien lytse hekskes, Bornmeer, 2005
Oekebakke boem, Bornmeer, 2006
Ik bin in optocht, Bornmeer, 2007
Ik wol gjin broerke, Bornmeer, 2008
Knipperke, Afûk, 2012
Pykje Fjouwer, Afûk, 2016
Sipke syn Alvestêdetocht, Afûk (twatalich), 2018
Dweiltrochwiet, Afûk, útjûn yn opdracht fan de provinsje 
Fryslân, 2018
Sipke sil sile, Afûk, (twatalich), 2019

MARIJE TOLMAN  (1976) groeide op yn Beuningen, in 
doarp by Nijmegen. Sy studearre grafyske en typografyske 
ûntwerpen oan de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten yn De Haach en yn Skotlân en wurke yn Italië as 
foarmjouwer. Tsjintwurdich wennet sy yn De Haach mei 
har man en twa bern, en wurket se yn in atelier yn de âlde 
binnenstêd. Har printeboeken wurde yn in soad lannen 
útjûn. 
Foar mear ynformaasje: www.marijetolman.nl 


