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Review: de pieten maken het bont

 

Dit jaar verscheen een nieuw prentenboek van Pimm van
Hest bij Clavis Uitgeverij: ‘de pieten maken het bont’  Dit
prentenboek is het zeker waard om te gebruiken tijdens
de komende sinterklaasperiode:

De Pieten maken het bont Pimm van Hest Prijs € 14.95
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

 

 

 

Algemene gegevens:

Auteur:  Pimm van Hest
Illustrator:  Nynke Talsma
Prentenboek
Afmetingen: 10 x 299 x 215 mm
Geschikt voor: 4 – 7 jaar

 

 

Ze maken het wel erg bont!

Sint heeft even rust nodig en gaat daarom een weekje weg.  Hij draagt de leiding over aan
Scrabadoelie en dan kun je het wel raden: alles gaat mis. Hoofdbakpiet bakt alleen nog dobbels en
zelfs dat gaat mis, de waspieten nemen ook even vrij en nemen Scrabadoelie mee voor een mini-
vakantie. Ondertussen gaat het leven in het pakhuis verder en spelen de inpakpieten met het
speelgoed en de rijmpjes hebben wel wat verbeteringen nodig, Maar dan komt het bericht dat Sint morgen
weer thuis komt.   Maar.. in de afwezigheid van Scrabadoelie is alles mislukt.  Hoe gaan de pieten dit
oplossen?

 

Afbeeldingen

De illustraties van Nynke Talsma zorgen voor een feestelijk verhaal. Door het gebruik
van vrolijke kleuren krijg ik al snel een feestgevoel. Verder komt er af en toe een
moderne en spontane sint langs en staat het boek vol met pieten.  Pieten in
verschillende kleuren met verschillende kwaliteiten komen in het verhaal naar voren.  En ze hebben vaak ook
een passende outfit bij de functie.  De kleine details maken de pieten pas echt bijzonder.

 

Vormgeving
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Wat mij al snel opvalt is de chocoladeletter op elke bladzijde. De eerste letter van de tekst is vormgegeven als
chocoladeletter.  Dit geeft een leuke start. Af en toe is er wat nadruk gelegd op een zin.  Door een zin een kleur te
geven en het lettergrootte te vergroten ligt de nadruk op de ze woorden en zinnen.

 

Opvallend

Al is het sinterklaas verhaal al zoveel jaren oud, dit prentenboek heeft het verhaal in een modern jasje gestopt.
 Dus gebruiken de pieten mobieltjes en andere gadgets, maar dit zorgt ook weer voor problemen. Het past bij de
belevingswereld van de kinderen.  En wie zich toch zorgen maakt, sommige dingen veranderen nooit.  Want wat
is een stoomboot zonder kolen?

 

Gebruik in de klas

Zeker voor een groep 2 of 3 is dit een prachtig prentenboek.  Het is namelijk niet alleen een leuk verhaal over
Sint en zijn pieten, maar door de kleine details in het verhaal en de tekeningen komen er veel onderdelen van het
taal- en rekenonderwijs aan bod.  Een aantal activiteiten die je kunt uitvoeren en passen bij het verhaal:

– briefjes schrijven naar elkaar
– tellen met de 328 pieten
– recept van Scrabadobbels schrijven
– Bouwwerk maken met scrabadobbels + bouwtekening tekenen
– woordjes maken met (mini) chocoladeletters
– chocoladeletters vissen vanuit de stoomboot en hiermee woordjes maken
– pakjes inpakken en naamkaartjes eraan hangen.  Kinderen schrijven hier zelf de namen op.
– nieuwe rijmpjes maken
– slinger maken met reeks kleuren/vormen

 

Ten slotte:

Bij het ontvangst van mijn prentenboek vond ik ook nog een waardvolle boodschap van de schrijver. Een
boodschap die ik graag met jullie deel:
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