Vragen Bibster - JBM 2020 (8 – 10 jaar)
Boek: De jager en zijn hond
Titel (intern gebruik): De jager en zijn hond - cover
Vraag:
Zoek het boek ‘De jager en zijn hond’. Vul de rest van de titel aan: ‘een wonderlijke reis door de
wereld van…?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Bruegel
Van Gogh
Monet
Manet
Tip: Lees de cover heel aandachtig en je vindt het antwoord.

Social media post
Titel: Bruegel tegen verveling
Inhoud: Pieter Bruegel de Oude schilderde in 1560 het bekende schilderij ‘Kinderspelen’. Het schilderij
toont meer dan 80 verschillende kinderspelletjes. Ideaal tegen de verveling!

Boek: De jager en zijn hond
Titel (intern gebruik): De jager en zijn hond - schrijver
Vraag:
Wat is de voornaam van de schrijver?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord: Sassafras
Tip:
Opgelet: we vragen enkel de voornaam!
De achternaam is De Bruyn.

Social media post
Titel: Sassafras is wondermiddel
Inhoud: Sassafras is een plant waarvan olie gemaakt kan worden. Men zegt dat het ooit een
wondermiddel uit Amerika was. Nu weten we dat de wortels en bast kankerverwekkende stoffen
bevat…

Boek: De jager en zijn hond
Titel (intern gebruik): De jager en zijn hond - inhoud
Vraag:
Op de achterzijde van het boek kom je meer te weten over de inhoud. Vind jij hoe de jager en zijn
hond van het ene naar het andere kunstwerk reizen?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag

Antwoord:
door barsten in het schilderij en scheuren in het doek
ze kruipen door een geheime tunnel
ze gebruiken een mysterieuze spiegel

Tip:
Lees aandachtig de tekst op de achterkant van het boek.
Je kan het antwoord ook vinden als je door het boek bladert.

Social media post
Titel: Tunnels van Parijs: griezelig!
Inhoud: Parijs heeft meer dan 290 kilometer geheime tunnels. De kalksteen werd vroeger gebruikt om
te bouwen. Nadien werden er in de tunnels allemaal skeletten gedumpt!

Boek: Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal...
Titel (intern gebruik): Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal... - auteur
Vraag:
Ga op zoek naar het boek ‘Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal…’
Wie schreef dit boek?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Koffi Tjong-Khing
Koffi Toud-Khing
Thé Tjong-Khing
Thé Toud-Khing
Tip:
Kijk nog maar eens goed op de cover van het boek.
Je kan het natuurlijk ook opzoeken via google.

Social media post
Titel: Een Gouden Penseel voor Thé
Inhoud: Tekenaar Thé Tjong-Khing begon al heel vroeg te tekenen, met krijtjes op een schoolbord. Hij
won heel wat prijzen met zijn tekeningen.

Boek: Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal...
Titel (intern gebruik): Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal... - ravijn
Vraag:
Hoe komt Jeroen in de paradijselijke wereld vol mythische wezens terecht?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Hij valt in een ravijn.
Het is allemaal een droom.
Hij stapt door de verboden deur van opa.
Tip:
Kijk nog eens goed op de cover van het boek.
Je kan het natuurlijk ook opzoeken via google.

Social media post
Titel: Schepper van duivels
Inhoud: Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch maakte heel vreemde schilderijen. Omdat niet iedereen
zijn werk begreep, dachten mensen dat hij gek was, kon toveren, tot een sekte behoorde, verslaafd
was …We weten het niet zeker want er is heel weinig geweten over zijn leven.

Boek: Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal...
Titel (intern gebruik): Bosch: het vreemde verhaal van Jeroen, zijn pet, zijn rugzak en de bal... - zoek
Vraag:
Zoek deze tekening in het boek. Op de tekening hieronder is de bal verdwenen. Duid de plaats van de
bal aan.

Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Tip:
Open het boek, ga op zoek naar de juiste pagina en kijk goed in de bomen.

Social media post
Titel: Bosch werkt
Inhoud: Nooit gehoord van Hiëronymus? Dan toch al zeker wel van deze Bosch: een groot bedrijf met
wel meer dan 275.000 werknemers dat allerlei gereedschap maakt.

Boek: De jongen die Picasso beet
Titel (intern gebruik): De jongen die Picasso beet - uitgeverij
Vraag:
Zoek het boek ‘De jongen die Picasso beet’. Wat is de uitgeverij van dit boek?
Typ het antwoord zoals het op het boek staat (hoofdletters zijn niet nodig).
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
De vier windstreken
Tip:
Een beeld zegt soms meer dan woorden.

Social media post
Titel: Tand van goudwaarde
Inhoud: De jongen die ooit Picasso beet, is nu rijk. Hij verkocht zijn tanden voor grof geld. Probleem:
hij kocht geen nieuw gebit en eet nu nog enkel yoghurt.

Boek: De jongen die Picasso beet
Titel (intern gebruik): De jongen die Picasso beet - beroepen
Vraag:
Op de achterzijde van het boek kom je te weten dat Tony met zijn ouders op een kleine boerderij
woonde. Ze kregen vaak bezoek van Picasso. Kan jij de beroepen verbinden met de juiste persoon?
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Fotografe > Lee Miller
Schrijver en schilder > Roland Penrose
Kunstenaar > Pablo Picasso
Tip:
Opgelet: controleer het antwoord zeker nog eens voor je het verstuurt.
Een weggever: Picasso is een kunstenaar.

Social media post
Titel: Niet zomaar de dochter
Inhoud: Paloma is niet enkel de dochter van Picasso. Ze is modeontwerpster en zakenvrouw en ze
heeft een parfum ontworpen en genoemd naar … zichzelf.

Boek: De jongen die Picasso beet
Titel (intern gebruik): De jongen die Picasso beet - kinderen
Vraag:
Op pagina 20 vind je de namen van Picasso’s kinderen. Rangschik hun namen van jong naar oud.
Antwoordtype:
Sorteren
Antwoord:
Paloma – Claude – Maya – Paulo
Tip:
Paloma is de jongste en Paulo de oudste.

Social media post
Titel: Rhinecanthus
Inhoud: Wie, wat? Rhinecanthus is soort vis, beter bekend als Picassovis. Zouden de kleuren en lijnen
er iets mee te maken hebben?

Boek: De man in de wolken
Titel (intern gebruik): De man in de wolken - cover
Vraag:
Op de cover van ‘De man in de wolken’ staan twee namen. Kan jij ze op de juiste manier verbinden?
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Koos Meinderts en Annette Fienieg
Tip:
Als je de namen de eerste keer niet correct verbonden hebt, kan het nu niet meer mislopen.

Social media post
Titel: Hoog boven de wolken en snel naar beneden!
Inhoud: In 2012 vestigde Felix Baumgartner een record parachutespringen. Zijn sprong: 39 kilometer
hoog, een vrije val van 4 minuten en 19 seconden en een topsnelheid van 1357 km/u. WAUW!
Een kort fragment: https://www.youtube.com/watch?v=FHtvDA0W34I

Boek: De man in de wolken
Titel (intern gebruik): De man in de wolken - lied
Vraag:
Waarop is dit boek gebaseerd? Je vindt het antwoord op de achterkant van het boek.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
een waargebeurd verhaal
een gedicht
een lied
Tip:
Je kan de hele tekst vinden op www.songteksten.nl

Social media post
Titel: Wolken zijn de oude Frank
Inhoud: Het weer voorspellen? Daar hebben we Frank Deboosere voor.
Je kan het ook zelf doen: kijk gewoon naar de wolken!
Zo deden ze het vroeger ook…

Boek: De man in de wolken
Titel (intern gebruik): De man in de wolken - tekst
Vraag:
Blader naar de pagina waar de man op zijn stoel naar het schilderij zit te kijken. Zoek volgende zin en
vul het ontbrekende woord aan.
Een landschap zo mooi, zo schitterend leeg, zo moest het geweest zijn toen de wereld begon. Je kon
zien hoe alles een ….. en een vorm kreeg in het licht van de opgaande zon.
Antwoordtype:
tekstueel
Antwoord:
Kleur
Tip:
Je vindt het antwoord (zowel voor- als) achteraan in het boek.

Social media post
Titel: Mooie zonsopgang
Inhoud: Bagan in Myanmar zou één van de plaatsen zijn voor ongelooflijk mooie zonsopkomst. Meer
dan 2000 tempels zien oplichten in verschillende kleuren: spectaculair!!

Boek: Scherven van de hemel
Titel (intern gebruik): Scherven van de hemel - cover
Vraag:
Bekijk aandachtig de cover van het boek ‘Scherven van de hemel’. Duid nu de juiste cover aan.

Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Cover met gele achtergrond
Tip:
Vind je het boek niet? Je kan ook altijd de catalogus raadplegen.
http://zoeken.bibliotheek.be/?q=Scherven+van+de+hemel+

Social media post
Titel: Helm voor voetgangers
Inhoud: Jaarlijks komen 20.000 tot 80.000 meteorieten zwaarder dan 10 gram ergens op aarde
terecht. Dan is die helm toch niet zo een slecht idee.

Boek: Scherven van de hemel
Titel (intern gebruik): Scherven van de hemel - dilemma
Vraag:
Lees de achterkant van het boek. Wat is het dilemma waarmee de meester worstelt?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Hoeveel is het schilderij waard?
Voor wie heeft hij dit werk geschilderd?
Wil hij het schilderij wel verkopen?
Tip:
Hij is niet bezig met de waarde van het schilderij.

Social media post
Titel: Japanse kunst
Inhoud:
De Japanse schilderkunst (絵画: kaiga of 画道: gadō) is een van de oudste vormen van Japanse kunst.
Schilderkunst en schrift zijn altijd met elkaar verbonden geweest.

Boek: Scherven van de hemel
Titel (intern gebruik): Scherven van de hemel - inhoud
Vraag:
Blader door het boek. Op één van de laatste pagina’s vind je deze afbeelding.
Na de dood van de meester blijft de leerling in het huis wonen.
Hoe noemt hij zichzelf?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Jonge Meester
Nieuwe Meester
Jonge Prutser
Nieuwe Prutser
Tip:
Hij spreekt niet over zichzelf als meester.

Social media post
Titel: De grote golf
Inhoud: De grote golf van Kanagawa is één van de bekendste Japanse kunstwerken. Het is het eerste
stuk van de Zesendertig gezichten op de berg Fuji. Hokusai maakte het in 1832.

Boek: Mijn wereld in het klein
Titel (intern gebruik): Mijn wereld in het klein - cover
Vraag:
Wat is de voornaam van de auteur van het boek ‘Mijn wereld in het klein’?
Léonard is zijn familienaam.
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Jasper
Tip:
Zijn voornaam begint met de letter ‘J’.

Social media post
Titel: Uit de hoogte
Inhoud: Kijk mee door de ogen de fotograaf en ontdek de wereld vanuit de hoogte. Ideaal om de
dingen eens op een andere manier te bekijken.

Boek: Mijn wereld in het klein
Titel (intern gebruik): Mijn wereld in het klein - attractie
Vraag:
Wat is de naam van de grote attractie op pagina 19?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Cyclope
Cyclone
Coclose
Coclype
Tip:
Het is ook een ander woord voor ‘orkaan’.

Social media post
Titel: Achtbaanplezier
Inhoud: Voor echte waaghalzen: de snelste achtbaan ter wereld is de Formula Rossa en haalt maar
eventjes 240 km/u!
Goed vastklikken is de boodschap…

Boek: Mijn wereld in het klein
Titel (intern gebruik): Mijn wereld in het klein - ballon
Vraag:
Op welk dier lijkt de ballon op pagina 45?

Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Vos – zebra - haai
Tip:
Het is een landdier.

Social media post
Titel: Echt klein
Inhoud: Twee voelsprieten en een langwerpig lichaam; zo ziet het kleinste insect ter wereld eruit. De
Scydosella Musawasenis kever heeft een lengte van 0,325 millimeter en is bijna niet te zien.

Boek: Dit of dat?
Titel (intern gebruik): Dit of dat? - cover
Vraag:
Bekijk de cover van het boek ‘Dit of dat?’ heel goed. Welke kleur heeft deze drinkbeker?
Contouren drinkbeker toevoegen
Antwoordtype:
Aanduiden

Antwoord:
Lichtblauw
Tip:
Vind je het boek niet? Neem dan een kijkje in de catalogus:
http://zoeken.bibliotheek.be/?q=Dit+of+dat%3F+++Pippa+Goodhart

Social media post
Titel: Museum in een boek
Inhoud: Wist je dat alle afgebeelde objecten in dit boek uit de collectie van het British Museum in
Londen komen? Dus als je ze eens in het echt wil zien, weet je waar je moet zijn!

Boek: Dit of dat?
Titel (intern gebruik): Dit of dat? - thema
Vraag:
Het boek is opgedeeld in thema’s zoals ‘slang of sfinx’. Kan jij de andere thema’s vormen?
Achteraan in het boek vind je een overzicht van de thema’s.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Kat - kameel
Kaarten - katapult
Kind - koning
Tip:
Je krijgt één thema cadeau: kat en kameel.

Social media post
Titel: Het moet niet altijd mooi zijn…
Inhoud: Wist je dat er ook een museum bestaat voor slechte kunst? In de Verenigde Staten vind je het
MOBA (Museum Of Bad Arts). In dit museum wordt alleen maar slechte kunst getoond.

Boek: Dit of dat?
Titel (intern gebruik): Dit of dat? - figuur
Vraag:
Achteraan het boek vind je een overzicht per thema. Zoek bij het thema ‘kind of koning’. Uit welk land
komt het beeldje met nummer 20?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Kroatië
Tip:
De naam van het land begint met de letter 'K'.

Social media post
Titel: Even tellen
Inhoud: Kroatië heeft meer dan 1000 eilanden, 1185 om precies te zijn. Als je die allemaal moet tellen,
ben je wel even bezig...

Boek: Het zwarte kleurenboek
Titel (intern gebruik): Het zwarte kleurenboek - cover
Vraag:
‘Het zwarte kleurenboek’ is gemaakt door Menena … en Rosana Faría.
Wat is de achternaam van Menena?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Cottin
Tip:
Om deze vraag te beantwoorden moet je de cover goed bekijken.

Social media post
Titel: Op ontdekking in het land van kleuren
Inhoud: In dit boek vertelt de blinde Thomas hoe kleuren ruiken, smaken, voelen en klinken.
Iets om eens over na te denken: hoe denk jij dat groen ruikt, smaakt, voelt of klinkt?

Boek: Het zwarte kleurenboek
Titel (intern gebruik): Het zwarte kleurenboek - award
Vraag:
‘Het zwarte kleurenboek’ werd bekroond met een award.
Ontdek op de achterkant van het boek welke award het ontving.
(Een award is een prijs, een beloning)
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Bologna Garazzi Award
Bologna Ragazzi Award
Ancona Garazzi Award
Ancona Ragazzi Award
Tip:
Ancona is ook een stad in Italië, maar daar delen ze deze award niet uit.

Social media post
Titel: Zwart
Inhoud: Zwart is de donkerste kleur die er is. Maar eigenlijk is geen enkel voorwerp zwart. Er wordt
altijd wel een beetje licht weerkaatst, tenzij als er geen licht is natuurlijk…

Boek: Het zwarte kleurenboek
Titel (intern gebruik): Het zwarte kleurenboek - inhoud
Vraag:
Blader door het boek en ontdek wat Thomas vindt van de kleur bruin. Bruin ruikt naar chocolade en
soms naar …
Vul het ontbrekende woord aan.
Opgelet: zoek niet naar een bruine pagina, maar lees de teksten!
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Vies
Tip:
We zoeken een woord van 4 letters dat niet zo mooi is.

Social media post
Titel: Brawa, brawie, brahoe?
Inhoud: Het schrijven in braille gebeurt van rechts naar links, zodat bij omkering van het papier de
bobbeltjes van links naar rechts gelezen kunnen worden. Een geoefende braillelezer kan ruim 100
woorden per minuut lezen. Brailleboeken nemen wel vijf keer zoveel ruimte in als gewone boeken.

Boek: De appel van Magritte
Titel (intern gebruik): De appel van Magritte - cover
Vraag:
Welke afbeelding ontbreekt op de cover van het boek ‘De appel van Magritte’?

Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Pijp

Tip:
Welke afbeelding staat op de cover van het boek en hebben wij weg gelaten?

Social media post
Titel: Is het een schilder, is het een bloem?
Inhoud: In Magritte zijn schilderijen is alles mogelijk. Bomen worden lippen, een stokbrood wordt een
neus, wolken drijven door de kamer. Welkom bij het surrealisme… waar niets is wat het lijkt.

Boek: De appel van Magritte
Titel (intern gebruik): De appel van Magritte - appel
Vraag:
Wat wil hij hier schilderen?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Appel
Een appel
De appel
Tip:
Het antwoord staat in de titel van het boek.

Social media post
Titel: Wat is het dan wel?
Inhoud: Dit is het bekendste werk van Magritte. Maar… als dit geen pijp is, wat dan wel?

Boek: De appel van Magritte
Titel (intern gebruik): De appel van Magritte - volgorde
Vraag:
Zoek de juiste pagina en plaats de afbeeldingen in de juiste volgorde.

Antwoordtype:
Sorteren
Antwoord:

Tip:
De man zijn hoofd zakt steeds dieper.

Social media post
Titel: Magritte is geld waard.
Inhoud:
Magritte stond afgebeeld op het laatste Belgische bankbiljet van 500 frank voor de invoering van
de euro.
Ja, ooit betaalden we nog met Belgische franken.

Boek: De kleine ballerina
Titel (intern gebruik): De kleine ballerina - cover
Vraag:
Zoek het boek ‘De kleine ballerina’.
Er staan heel wat namen op de cover. Wie is wie?
Ontdek het op de cover en de achterkant van het boek.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Jean-Jaques Sempé - tekenaar
Querido – uitgeverij
Patrick Modiano - auteur
Tip:
We geven al een combinatie cadeau: Querido is de uitgeverij.

Social media post
Titel: Goed gedaan!
Inhoud:
Patrick Modiano is de schrijver van het boek. Hij won in 2014 de Nobelprijs voor de Literatuur.

Boek: De kleine ballerina
Titel (intern gebruik): De kleine ballerina - bril
Vraag:
Hoe ziet Catherine de wereld zonder bril?
Zoek het antwoord op de achterkant van het boek.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Zachte, wazige wereld zonder scherpe kantjes
Zonderlinge droomwereld waar alles kan
Enge, onbekende planeet vol rare ruimtewezens
Tip:
Ze ziet nog steeds de echte wereld, maar dan anders…

Social media post
Titel: Niet verliezen
Inhoud: Deze zonnebril wil je zeker niet verliezen: 60 gram 24-karaat goud voor het frame. En alsof dat
nog niet genoeg was, is het logo van het bedrijf omringd door 51 diamanten. Kostprijs? €331.100!

Boek: De kleine ballerina
Titel (intern gebruik): De kleine ballerina - entrechats
Vraag:
Open het boek op pagina 3. Lees de eerste alinea en vul het ontbrekende woord in de volgende zin
aan
Achter het grote raam zijn de leerlingen in hun danspakjes net klaar met hun spitzenwerk en …
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Entrechats
Enterchats
Entrechat
enterchat
Tip:
Let goed op de schrijfwijze!

Social media post
Titel: Waar of niet waar?
Inhoud: De uitdrukking op de spits drijven komt van de balletschoen. Het betekent op de tippen van je
tenen lopen, heel hard je best doen.

Boek: Op zoek naar mij
Titel (intern gebruik): Op zoek naar mij - cover
Vraag:
Duid op de cover het van het boek ‘Op zoek naar mij’ de uitgeverij aan.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
De Eenhoorn
Tip:
Het is ook een dier dat lijkt op een paard.

Social media post
Titel: Eenhoorn overtroffen
Inhoud: De narwal is de eenhoorn van de zee. Zijn ‘slagtand’ kan wel 3 meter lang worden: daar zoek
je best geen ruzie mee!

Boek: Op zoek naar mij
Titel (intern gebruik): Op zoek naar mij - angsten
Vraag:
Hoe verwerkt Kitoko zijn angsten?
Draai het boek eens om, misschien vind je daar het antwoord wel…
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Hij dwaalt door het museum.
Hij schildert een bos.
Hij loopt door het bos.
Tip:
De moeder van Kitoko werkt in een museum.

Social media post
Titel: Nacht in het museum
Inhoud: ’s Nachts griezelen in een museum: spannend! Maar je kan er een fikse boete en zelfs een
gevangenisstraf van 5 jaar voor krijgen.

Boek: Op zoek naar mij
Titel (intern gebruik): Op zoek naar mij - inhoud
Vraag:
Zoek een tekening in het boek die jij mooi vindt.
Ga naar de begeleider en leg uit waarom je deze gekozen hebt.
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Mooi (codewoord voor begeleider)
Tip:
Ga met het boek naar de begeleider. Geef het antwoord en ontvang het codewoord.

Social media post
Titel: Prenten met een grote P
Inhoud: Het boek ‘Op zoek naar mij’ toont enkele illustraties in de stijl van grote kunstenaars:
Escher, Monet, Picasso, Magritte, Miro, Dali, ...

Boek: Shadowology
Titel (intern gebruik): Shadowology - cover
Vraag:
Welk instrument speelt de meneer op de cover van het boek ‘Shadowology’?
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Piano

Tip:
Denk aan een spelletje waarbij je tot 3 telt.

Social media post
Titel: Voor Elise
Inhoud: ‘Für Elise’ is zonder twijfel het populairste pianostuk aller tijden. Eigenlijk heet het Bagatelle
nr.25 in a mineur. Beethoven componeerde het in 1810.

Boek: Shadowology
Titel (intern gebruik): Shadowology - art
Vraag:
Vincent Bal gebruikt schaduwen om tekeningen te maken. Lees op de achterkant van het boek hoe zijn
kunst of ‘art’ omschreven wordt.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
de schimmige shadow art: een ode aan de verbeelding
de omgekeerde light art: een ode aan de verbeelding
de creatieve life art: een ode aan de verbeelding
Tip:
Hij gebruikt SCHADUW om zijn tekeningen te maken.

Social media post
Titel: Iedereen kunstenaar
Inhoud: Shadow art maken kan iedereen. Wat heb je nodig: allerlei materiaal en licht… meer niet. Tijd
om zelf eens te experimenteren.

Boek: Shadowology
Titel (intern gebruik): Shadowology - inhoud
Vraag:
Blader door het boek op zoek naar een leuke tekening.
Toon de tekening aan de begeleider en zeg waarom je deze tekening zo leuk vindt.
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
(codewoord begeleider: schaduw)
Tip:
De vraag goed lezen is belangrijk. Je krijgt bij de begeleider het juiste antwoord.

Social media post
Titel: Achterkant van de maan
Inhoud: De eerste zachte landing op de achterkant van de maan is in 2019 uitgevoerd door China. Dat
is meer dan 30 jaar na de eerste maanlanding!

Boek: Tierenduin
Titel (intern gebruik): Tierenduin - cover
Vraag:
Welke dieren zie jij in de tekening op cover van het boek ‘Tierenduin’?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Luiaard
olifant
haai
paard
Tip:
Je moet twee antwoorden aanduiden.

Social media post
Titel: De eend en het konijn
Inhoud: De tekening verscheen voor het eerst in 1892 in een Duits tijdschrift. Zie jij de eend of het
konijn of allebei?

Boek: Tierenduin
Titel (intern gebruik): Tierenduin - dier
Vraag:
Lees de achterkant van het boek en vul aan: Een dier in een dier in een …
Welk woord zoeken we?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Dier
Een dier
Tip:
Het woord dat we zoeken staat ook tweemaal in de vraag.

Social media post
Titel: Dierentuin
Inhoud: Henry Doorly Zoo is de grootste dierentuin ter wereld. Het beschikt over het grootste
kattencomplex in Noord-Amerika, het grootste nachtelijke tentoonstelling en binnenmoeras van de
wereld, één van de grootste overdekte regenwouden en indoor woestijnen.

Boek: Tierenduin
Titel (intern gebruik): Tierenduin - inhoud
Vraag:
Vind jij de krokodil op deze pagina?
Duid aan.

Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Tip:
Zoek de snuit van een krokodil. Kijk goed naar de witte delen van de tekening.

Social media post
Titel: M. Rex
Inhoud: Fan van krokodillen? M. Rex was één van de grootste zeekrokodillen die ooit geleefd hebben.
Hij kon wel 10 meter lang worden en 3000 kilogram wegen!!

Boek: Kunst?
Titel (intern gebruik): Kunst? - cover
Vraag:
Wie is de schrijver van het boek ‘Kunst?’
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Ted van Lieshout
Marcel Duchamps
R. Mutt
Tip:
Zijn naam staat in witte letters op de cover.

Social media post
Titel: Wat is kunst
Inhoud: Twee kunstwerken in één beeld? Maar welk is nu het echte kunstwerk…

Boek: Kunst?
Titel (intern gebruik): Kunst? - jaartal
Vraag:
Welk jaartal staat op het urinoir?
Antwoordtype:
tekstueel
Antwoord:
1917
Tip:
Het kunstwerk is meer dan 100 jaar oud.

Social media post
Titel: Geweigerd
Inhoud: Het kunstwerk ‘Fontein’ werd in 1917 anoniem ingezonden voor een expositie te New York.
Men nam de inzending echter niet serieus en dacht dat het om een grap of belediging van de expositie
ging. Het werd daarom geweigerd.

Boek: Kunst?
Titel (intern gebruik): Kunst? - inhoud
Vraag:
Achteraan in het boek vind je uitleg over de kunstwerken
Duid het kunstwerk aan met de titel ‘Fontein’. Opgelet: laat je niet misleiden.

Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:
Het urinoir
Tip:
R. Mutt

Social media post
Titel: Tijden veranderen
Inhoud: In 1917 geweigerd en in 2004 als één van de belangrijkste kunstwerken van de 20ste eeuw
beschouwd. Tja, tijden en ideeën veranderen…

Boek: Superjuffie en het apencircus
Titel (intern gebruik): Superjuffie en het apencircus - cover
Vraag:
Voor deze vraag heb je het boek ‘Superjuffie en het apencircus’ nodig.
Wie is wie? Maak de juiste combinatie.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Janneke Schotveld – auteur
Annet Schaap – illustrator
Van Holkema en Waldorf - uitgeverij
Tip:
Eén weggever: Janneke schreef het boek.

Social media post
Titel: Juf = superheld
Inhoud: Een juf die zo cool is als een echte superheld. Heel leuk, tot je eens iets fout doet… Wie weet
wat gebeurt er dan?

Boek: Superjuffie en het apencircus
Titel (intern gebruik): Superjuffie en het apencircus - naam
Vraag:
Wat is de naam van Superjuffie?
Je leest haar naam verschillende keren op de achterkant van het boek.

Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Hakim
Snor
Josje
Klaasje
Tip:
Ze zingt niet meer bij K3.

Social media post
Titel: Superjuffie op het scherm
Inhoud: Superjuffie kan je niet alleen lezen, maar ook kijken! Ze zeggen toch altijd dat het boek beter
is dan de film?

Boek: Superjuffie en het apencircus
Titel (intern gebruik): Superjuffie en het apencircus - inhoud
Vraag:
Op pagina 85 ontdek je wie de naam ‘Superjuffie en het apencircus’ bedenkt.
Geef de naam.
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Mila
Tip:
De naam begin met de letter ‘M’.

Social media post
Titel: Raar maar waar
Inhoud: In België (en veel andere landen) mogen circussen geen wilde dieren meer hebben.
Dromedarissen, kamelen, lama’s en papegaaien mogen nog wel, zijn dat dan geen wilde dieren?

Boek: Wonen in een schilderij
Titel (intern gebruik): Wonen in een schilderij - cover
Vraag:
Wie is de schrijver van het boek ‘Wonen in een schilderij’?
Geef voor- en familienaam.
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Lida Dijkstra
Tip:
Typ zowel voor- als familienaam. Let ook op de schrijfwijze.

Social media post
Titel: Wonen in een schelp?
Inhoud: Wonen in een schilderij… vreemd. Dat kan ook gezegd worden van dit huis in de vorm van een
schelp.

Boek: Wonen in een schilderij
Titel (intern gebruik): Wonen in een schilderij - schilderij
Vraag:
Wat staat er geschreven op het kader van het schilderij?
Goed kijken is de boodschap…
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Ahna Talema
Anna Tadera
Alma Tadema
Tip:
Je vindt de naam van de schilder ook op de achterzijde van het boek.

Social media post
Titel: Mysterie in portret
Inhoud: In dit schilderij van Jan van Eyck zie je 2 mensen. In de spiegel herkennen we 4 mensen. Wie
zou het zijn? Boven de spiegel staat geschreven: ‘Jan van Eyk was hier’, dat kan een aanwijzing zijn.

Boek: Wonen in een schilderij
Titel (intern gebruik): Wonen in een schilderij - inhoud
Vraag:
Waarom is een leeg boek mooier dan een vol boek?
Je vindt het antwoord op pagina 45.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
In een leeg boek kan je tekenen.
Een leeg boek kan nog van alles worden.
Een leeg boek leest sneller.
Tip:
Het antwoord staat onder de tekening van het Scrap book.

Social media post
Titel: Is het wel leeg?
Inhoud: Wist je dat je met citroensap geheime boodschappen kan schrijven? Nee, hier lees je hoe het
moet.
https://www.zozitdat.nl/2012/05/08/geheimschrift-met-citroen/

Boek: De rijke uren van Jacominus Gainsborough
Titel (intern gebruik): De rijke uren van Jacominus Gainsborough - cover
Vraag:
Bekijk het boek ‘De rijke uren van Jacominus Gainsborough’ zeker eens. Probeer nu alvast de namen
juist te verbinden.
Antwoordtype:
Verbinden
Antwoord:
Rebecca Dautremer – auteur
Davidsfonds/Infodok – uitgeverij
Edward van de Vendel - vertaler
Tip:
Edward van de Vendel vertaalt boeken, maar ook zijn boeken worden in verschillende talen vertaald.

Social media post
Titel: Waar of niet waar?
Inhoud: Jacominus Gainsborough is de echte naam van Serge Gainsbourg. Of toch niet?

Boek: De rijke uren van Jacominus Gainsborough
Titel (intern gebruik): De rijke uren van Jacominus Gainsborough - back
Vraag:
Ontdek op de achterkant van het boek meer over Jacominus Gainsborough. Welk kenmerk is juist?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Hij is de sterkste.
Hij is de grootste.
Hij is zwakker dan anderen.
Tip:
Hij is geen typische held.

Social media post
Titel: Waar of niet waar? part2
Inhoud: Thomas Gainsborough was in de 18de eeuw één van de belangrijkste schilder. Of is dit ook fake
news?

Boek: De rijke uren van Jacominus Gainsborough
Titel (intern gebruik): De rijke uren van Jacominus Gainsborough - inhoud
Vraag:
Zoek deze prent in het boek.
Jacominus leert heel veel talen. .
Kan jij ze allemaal aanduiden?

Welke taal zijn we vergeten?
Antwoordtype:
Tekstueel
Antwoord:
Latijn
Tip:
Deze taal begint met de letter ‘L’.

Social media post
Titel: Waar of niet waar? Part3
Inhoud: Gainsborough is een stadje waar ooit een rijke zakenman woonde. Zijn huis stond vol met
dure schilderijen. In een hevige brand gingen alle schilderijen, ter waarde van meer dan 1 miljoen
euro, verloren.

Boek: strips
Titel (intern gebruik): strips - herkennen
Vraag: Kunst vindt ook zijn weg in de stripwereld. Kan jij de titel verbinden met de stripreeks?
Antwoordtype:
verbinden
Antwoord:
Suske en Wiske – De raap van Rubens
Asterix - De lauwerkrans van Caesar
Jommeke – Filicasso
Tip:
Asterix en Caesar komen elkaar wel eens tegen.

Social media post
Titel: Mooi zo Asterix
Inhoud:
De serie ‘Asterix’ is uitgebracht in meer dan 70 landen en vertaald in meer dan 100 verschillende
talen. Van de albums zijn in totaal ruim 350 miljoen exemplaren verkocht, waarmee Asterix de
bestverkochte stripreeks uit Europa is.

Boek: Natasja- De vlucht van de Mona Lisa
Titel (intern gebruik): Natasja- De vlucht van de Mona Lisa
Vraag: Zoek het 7de album van de stripreeks ‘Natasja’. De titel bevat een heel bekend schilderij. Duid
dit kunstwerk aan.
Antwoordtype:
Aanduiden
Antwoord:

Tip:
Het antwoord staat in de titel. Het schilderij is bekend om de mysterieuze glimlach.

Social media post
Titel: Vreemd effect
Inhoud: De Mona Lisa heeft nog steeds haar eigen brievenbus in het museum, zodat er ruimte is voor
alle liefdesbrieven.

Boek: De Blauwbloezen - Puppet Blues
Titel (intern gebruik): De Blauwbloezen - Puppet Blues
Vraag: Cauvin bedenkt de verhalen van de Blauwbloezen. Weet je ook wie de tekenaar is?
Antwoordtype:
tekstueel
Antwoord:
Willy Lambil
Tip:
Je vindt het antwoord ook op een andere strip van De Blauwbloezen.
Let op dat je de naam juist typt!

Social media post
Titel: Blauwbloesweetje
Inhoud: Van het album 58 'Groene vingers', is de gehele oplage afgekeurd wegens drukfouten. Eén
bladzijde is dubbel, de andere ontbreekt.

Boek: Affiche Jeugdboekenmaand
Titel (intern gebruik): Affiche JBM 2020
Vraag: Zoek een affiche van de JBM. Wanneer heeft de JBM plaats?
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
1 – 30 maart 2020
1 – 31 maart 2020
1 april – 30 april 2020
Tip:
Deze maand telt 31 dagen.

Social media post
Titel: JBM
Inhoud: De Jeugdboekenmaand laat jullie kennismaken met nieuwe en andere boeken. Zeker de
moeite waard om één van de boeken te ontlenen in de bib!

Boek: Affiche Jeugdboekenmaand
Titel (intern gebruik): Affiche JBM 2020 - Hockney
Vraag: Bekijk ook zeker de achterkant van de affiche eens.
Wie zegt deze mooie woorden?

Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
David Hockney
Dirk De wachter
Leo Timmers
Tip:
Je vindt het antwoord in de rechterbenedenhoek.
Social media post
Titel: Popart David
Inhoud
David Hockney is een van de bekendste schilders van de popart. Zijn schilderij ‘Portret van een
kunstenaar’ uit 1972 werd in 2018 op een veiling verkocht voor 79 miljoen euro, op dat moment een
recordbedrag voor een werk van een levende kunstenaar.

Boek: Affiche Jeugdboekenmaand
Titel (intern gebruik): Affiche JBM 2020 - lithografie
Vraag: Kijk nog eens in de rechterbenedenhoek van de achterkant.
Hier vind je meer informatie over de illustrator Isabelle Vandenabeele en ook het antwoord op de
volgende vraag.
Antwoordtype:
Meerkeuzevraag
Antwoord:
Lithografie
Kalligrafie
Houtsnede
waterverf
Tip: Er zijn 2 juiste antwoorden. Duid ze allebei aan.

Social media post
Titel: Lithograwablieft?
Inhoud: Lithografie betekent steendruk. Er wordt inkt op de tekening gedaan en met een pers wordt
de tekening dan op papier gedrukt. Al is het wel iets ingewikkelder…

