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LESIDEEËN
De toch niet zo eenzame tocht van Torre
Geschreven door Annekarijn Overduin
Met illustra6es van Bern Veenhof

In deze lesbrief vind je uiteenlopende lessugges6es waar je als 
docent in de klas mee aan de slag kunt. De sugges6es kunnen 
zowel gebruikt worden als het boek is (voor)gelezen of als je daar 
nog mee bezig bent. Kies alleen uit wat je aanspreekt!
Doelgroep: De opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen van groep 
4 t/m 7 van het basisonderwijs en zijn bij uitstek geschikt voor de 
middenbouw.
Tijdsinvestering: aJankelijk van de opdracht van een kwar6er tot 
meerdere lesuren. Aan jou de keuze.

Uitvoering: de opdrachten zijn in principe klassikaal, maar kunnen 
ook in groepjes of individueel gedaan worden.
Lessugges:es bij de vakgebieden: algemene ontwikkeling, taal, 
lezen, schrijven, natuuronderwijs, tekenen & handvaardigheid, 
sport en spel, koken.

Tags (leesbevordering in de klas): fantasie, gevoelens, verdriet, 
familie, eenzaamheid, heimwee, vriendschap, samenwerken, 
levenslessen, herinneringen, speuren, zoektocht, gevaar, angst, 
doorzeNngsvermogen, vertrouwen, vreugde, illustra6es, 
voorleestopper

Thema’s & trefwoorden:
natuur
avontuur
verhuizen
alleen zijn
angst
moed
doorze9ngsvermogen
vertrouwen
verschillen-overeenkomsten

Groep
4-5-6-7 (NL)
Leerjaar
2-3-4-5 (B)

Genre: 
avontuur 
fantasie 
ontwikkeling 



TORRE IN HET KORT

Torre weet niet wat hem overkomt als hij een tijd bij zijn oom 
moet gaan wonen, een maffe vent die in zijn eentje in de 
bergen leeft, zonder internet en omringt door vallen en 
camera’s om het bestaan van een onbekend wezen te 
bewijzen. Maar al gauw krijgt Torre een eigenwijs geitje onder 
zijn hoede en blijkt het leven in de bergen nog veel spannender 
te zijn dan al zijn videospelletjes bij elkaar. Vol actie, humor en 
fantastische wezens, een prachtig vormgegeven boek om zelf 
te lezen vanaf 9 jaar, maar door de korte hoofdstukken en de 
vele cliffhangers nog véél leuker om voor te lezen in de klas! 

Torre gaat over je angsten overwinnen en erachter komen dat 
als je op jezelf durft te vertrouwen, je misschien wel meer 
durft dan je denkt. En dat met een flinke portie humor! 

De wondermooie illustraties van Bern Veenhof en de 
bijzondere vormgeving vullen het verhaal prachtig aan.

En waarschuw je leerlingen maar! Want de kans is groot dat als 
je Torre (voor)leest, jullie allemaal ook net even anders naar de 
natuur om je heen gaan kijken. Wie weet ontdekken jullie 
straks ook overal wezentjes in doodgewone dingen en ligt de 
straat opeens bezaaid met takkenletters. 



⌛ 1. Introduc,e van het boek 🎞

🗣 Kringgesprek. Laat de cover in de klas zien (bijlage 1 van de 
digibord versie) en laat het echte boek zien of rondgaan.
Wat zie je?
Wat is jullie eerste indruk? Wat voor soort verhaal zou dit 
zijn? Waar zou het over kunnen gaan?
Zien jullie ook gekke dingen?
Wat zou de schrijfster bedoelen met de 6tel? En zou dat iets 
te maken kunnen hebben met de dingen die je ziet?

Symbolen:

⌛ Korte opdracht ⏳Uitvoerige opdracht
🎞 Opdracht voor op het digibord

🗣 Praat opdracht 🍳 Kook opdracht
📖 Voorlees opdracht 🎨 CreaEeve opdracht
📝 Schrijf opdracht 🎲 Spel opdracht
👁 Zoek opdracht



⌛ 2. Heimwee

🗣 Kringgesprek. Wat doe jij als je verdrie6g bent? Heb jij ook een 
lievelingsknuffel die je dan vastpakt? Hoe ruikt jouw knuffel?
Heb je wel eens bij iemand moeten logeren als je dat eigenlijk niet 
wou? Wat of welk speelgoed zou jij het meeste missen als je het niet 
mee zou kunnen nemen?

⌛ 3. Het rare woorden spel 🎞

🎲Met dit eenvoudige spel behandel je op speelse wijze een paar 
moeilijke en gekke woorden of uitdrukkingen uit het boek in de klas. 
De juf of meester speelt tegen de klas!

🗣 Zet of schrijf de vijf ‘rare’ woorden en zinnen op het (digi)bord. 
De juf of meester neemt één woord in het hoofd. Daarna mag de klas 
een vraag verzinnen over de vijf woorden op het bord. De vraag moet 
alleen met ja of nee beantwoord kunnen worden. Doel: de klas moet 
binnen vijf vragen het ‘juiste’ woord hebben geraden. Lukt dit dan 
krijgt de klas een punt. Lukt dit niet dan krijgt de juf of meester een 
punt. Wie gaat er winnen?

Deel 1: ROTSTREEK



1. geroezemoes in het geroezemoes beneden hoorde
hij steeds zijn naam

2. afzonderen zoals hij in die berghut woont, 
compleet afgezonderd van de wereld.

3. communiceren dat er met die broer van jou niet te
communiceren valt.

4. barricaderen begon hij aan zijn bed te sjorren. Net 
zolang tot het bed zijn deur barricadeerde.

5. klossen … zei Fons en kloste weg. Torre hoorde hem 
op de overloop rondstommelen.

HET RARE WOORDEN SPEL:

of  meester!!



⏳ 4. Mmm lekker! Prutcake van oom Fons

📖 Fons haalde een papieren zakje uit de binnenzak van zijn vest. ‘Ik eet geen 
brood, maar ik zorg wel voor mezelf hoor.’ 
‘Wie eet er nou geen brood,’ mompelde Torres vader in zichzelf. 
Fons bood hem een kleverig stuk bruine smurrie aan. ‘Cake, maar dan gezond. 
Proeven?’ Torres vader keek alsof oom Fons hem een naaktslak voorschotelde.

🍳 Recept voor 1 prutcake (ongeveer 12 plakken, dus voor de hele klas wil je er 
misschien twee maken):
150 gr havermout
150 gr zelfrijzend bakmeel
1 pakje vanillesuiker
3 eieren
250 gr appelmoes (met suiker, of anders een extra eetlepel honing toevoegen)
2 eetlepels honing
1 eetlepel kaneel
1/2 theelepel zout
1 theelepel bakpoeder
1 appel geschild en in hele kleine blokjes gesneden

Bereiding Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Stap 2: Bekleed een cakevorm met een vel bakpapier (mag over de rand hangen). 
Stap 3: Doe alle ingrediënten bij elkaar in een grote kom of pan, meng met een 
vork en giet de smurrie zo in de cakevorm. Knip het bakpapier een beetje bij.
Stap 4: Zet de smurriecake 35 minuten in het midden van de oven. Hele school 
gaat lekker ruiken (mits je de cake niet laat verbranden)! 15 min. afkoelen. Geniet!!



⌛ 5. Droomhut

📖 Kringgesprek. Lees eerst de beschrijving van de berghut van 
Oom Fons op p.25 -27 nog eens voor: Daar, op een bergweide 
omringd door hoge rotspieken, stond het gekste huis dat hij ooit 
had gezien: een oude berghut met een begroeid dak dat leek te 
bezwijken onder het gewicht van een houten bouwsel waarop 
een complete schuur stond, afgetopt met een kraaiennest. 
Fons legde een hand op zijn schouder. ‘Vind je het wat?’ 
Torre knikte. ‘Het lijkt wel of je een boomschip op het dak hebt 
gebouwd.’ Gefascineerd staarde hij naar de kabelbaan die uit het 
huis leek te komen. Torre had wel vaker een kabelbaan gezien, 
maar niet aan een huis. En aan deze hing ook nog een emmer.

🗣 Kan je nog iets verzinnen wat mooi bij de hut zou passen? 
Als dit jouw hut was, wat zou je er dan nog aan toe willen 
voegen? Wat zou jouw favoriete plek in de hut zijn?

🗣 of 📝Wat betekent TUHGREB eigenlijk? Hoe klinkt jouw 
naam andersom? En kan je nog meer gekke andersom woorden 
bedenken? Kan je misschien ook een woord bedenken dat 
andersom een andere betekenis heef? (mat-tam bijv.)

Hoe ziet jouw droomhut eruit?
⏳🎨 Teken of klei jouw droomhut.
⏳🎨 Probeer de berghut na te bouwen met Kapla of Lego.

Deel 2: TUHGREB



⏳ 6.  Droomdier

Nodig: papier, tekenmateriaal en oude 6jdschrifen of een 
computer en eventueel een printer.

📖 Begin met voorlezen: Fons wikkelde het plakkerige vest om 
het geitje en gaf het bundeltje aan Torre. ‘Hou hem maar 
dicht tegen je aan. Hij heeN je lichaamswarmte nodig, anders 
overleeN hij het niet.’
Sprakeloos staarde Torre naar de bundel in zijn armen. Hij had 
nog nooit zoiets schaPgs vastgehouden. Het geitje was nog 
liever dan zijn broertje toen die net geboren was. Die kon 
alleen maar huilen. 

🗣 Als jij nou net als Torre ineens voor een dier zou moeten 
zorgen en je zou alles mogen kiezen, wat zou het dan zijn? 
Denk eerst goed na…. Want ja, alles mag! 

📝 of 🎨 Als je je dier gekozen hebt, probeer daar dan zoveel 
mogelijk over te weten te komen: wat eet en drinkt het, waar 
en wanneer slaapt het, hoe oud wordt het? Moet je het 
uitlaten? Zoek informa6e op het internet of in de (school)bieb 
en maak er een mooi verslagje van. Dat kan een poster zijn, 
een heel werkstuk of gewoon een mooie tekening. 

Deel 3: NATNEUS



⏳ 7. Geuren raden

Stap 1. Begin een dag van tevoren! 

🗣 Kringgesprek. Wat vind jij het allerlekkerste ruiken? En wat is de 
aller, aller vieste geur die je ooit hebt geroken?

Vraag of alle kinderen een dunne sjaal of bandana mee naar school 
willen nemen of iets anders dat ze als blinddoek kunnen gebruiken 
(vaak liggen ze ook bij het gymlokaal). En vraag tot slot wie het 
volgende mee wil nemen (of neem dit zelf mee):

● 6jm
● rozemarijn
● een vers (en geurend) dennentakje van een dennenboom
● (een bakje met) oude role bladeren
● een verkoolt stukje hout wat nog naar vuur ruikt (uit een open 
haard of buiten)
● hooi of gedroogd gras (wie heef er een konijn of cavia?)
● een stukje geitenkaas
● eventueel kunnen jullie ook nog samen iets bedenken wat vies 
ruikt (droge keuteltjes van een konijn of ander huisdier bijv., maar 
doe die dan wel in een plas6c zakje waar je kleine gaatjes in prikt!).

Deel 4: ALLEENZAAM



Vervolg 7. Geuren raden

De volgende dag: 

⏳📖 Stap 2. In De toch niet zo eenzame tocht van Torre gaat het 
vaak over geuren. Luister maar naar de volgende zinnen uit het 
boek:

… ‘Het ruikt hier naar zomer,’ zei Torre. ‘Naar gemaaid gras.’ 
… Buiten bleef Torre sTlstaan om de zware geur van Tjm, dennen 
en haardvuur op te snuiven. Wat rook dat lekker! 
… Met hangende schouders staarde Torre in zijn melk. Het rook 
naar geit. 
… De rook van het smeulende hout prikte in zijn neus. 
… Even werd het aardedonker en was er alleen de geur van 
roUende bladeren. In volle vaart gleden ze door een pikdonkere 
gang naar beneden. Torre zag niks en rook alleen nog naUe, veUe 
aarde. 

… Op zijn buik Tjgerde Torre naar de ingang. De geur van aarde 
en dode bladeren deed hem denken aan de herfst en aan de 
boswandelingen die hij wel eens met zijn vader en moeder 
maakte. Hij wilde niet aan ze denken, niet nu. Hij moest zich 
concentreren. Hij vroeg zich af hoe geuren dat toch deden, 
herinneringen dichtbij halen.

Stap 3. Doe de spullen (6jm, rozemarijn, 
dennentakje, oude role bladeren, verkoolt stukje 
hout, hooi, geitenkaas en eventueel iets ‘vies’) in 
(plas6c) bakjes die je makkelijk door kunt geven. 
Zet de kinderen in een kring en laat ze bij elkaar 
een blinddoek voordoen. 

Geef als iedereen weer zit de spullen vanaf één 
kant in willekeurige volgorde door. De kinderen 
mogen niet verklappen wat het is. Als iedereen 
geroken heef mogen ze het pas raden.

Nb. Je kunt het ook simpel houden en alleen bij 
een paar kinderen uit de klas een blinddoek 
voordoen of vragen of de kinderen hun ogen 
dichtdoen. 



1. krakkemikkig …en klom via een krakkemikkige ladder 
voorzich@g achter de aardman aan.

2. vermaak tot groot vermaak van het aardvolk begon 
Natneus driAig met zijn koppie te schudden.

3. perkament …waar hij hem een velletje perkament en
een stukje houtskool in handen duwde.

4. watertandend Watertandend stond het volkje toe te 
kijken. Torres maag rammelde. 

5. een speld Er kwam geen antwoord. Je kon een speld
horen vallen horen vallen. 

⌛ 8. HET RARE WOORDEN SPEL (2)  🎞

of  meester!!

Deel 5 & 6: VREEMD VOLK & NEP-LOR

⌛ Voor uitleg zie 
opdracht 3! 🎞



⌛ 9. Zelf aardmantaal bedenken

📖 De aardmannen hebben een grappig taaltje: ‘Noppers, noppers, domme geit,’ 
riep Knarf. ‘Die natuurlijk nie. Die moet nodig gekatapulteerd worden!’ 
Torre schoot in de lach. ‘Die moet wát?’ 
‘Die moet nodig gekatapulteerd worden. Zo zegt wij dat as iemand op moet 
sodemieteren,’ legde Knarf greTg uit. 

🗣 Kringgesprek. Weet jij wat deze woorden betekenen? ‘Noppers, op loertocht 
gaan, de betermaker, gillende boomklappers, de richter, de blokkers, draaiers, 
vreetsels, de Vrees en Tagiër’   

Wist je dat ‘de Vrees en Tagiër’, ‘ik ruik iets smukkeligs’ en ‘mussen-kluts’ bedacht 
zijn door Roman, de zoon van Annekarijn. Hij was toen nog een kleuter. 
De aardmannen gebruiken ook vaak vaste zinnetjes waar ze iets mee bedoelen; 
uitdrukkingen of gezegden noem je dat. Wat zouden deze betekenen? 
‘Die moet nodig gekatapulteerd worden! Wij kunt best iets ritselen, 
Moddig werk (Knarf), Vol op zijn smoezerd! Wee je gebeente…’

🗣 of 📝Wat is jouw favoriete aardmannenwoord? En kan je er misschien ook eentje 
zelf bedenken? Als jij een aardkind zou zijn, wat zou jij dan naar de lor roepen als je 
hem tegen zou komen? 

LET OP: Als iemand uit de groep een uitdrukking of een heel leuk woord heef 
bedacht, stuur die dan even naar info@torrestocht.nl en wie weet komt het wel in 
het vervolg! Graag ook de naam en leefijd van de bedenker erbij zelen. 

mailto:info@torrestocht.nl


⌛ 10. Durf!

📖 Dit was het moment. Torre wist het, 
maar hij kon niks. Het was precies als in 
zijn nachtmerries. Hij kon zich niet 
bewegen. 

…‘De koning keek hem onderzoekend aan. 
‘Hoor ik daar nou twijfel in je stem?’ 
Torre dacht aan het verlammende gevoel 
in de boom. ‘Wat nou als ik... ’ 
De koning wuifde Torres twijfel weg. 
‘Soms moet je niet teveel denken en moet 
je gewoon doen. Moet je eens kijken wat 
je al voor elkaar hebt gekregen. Je bent 
zelfs op een beer gesprongen! Je durN 
meer dan je denkt. Écht.’

🗣 Kringgesprek. Is er iemand in de klas 
die ergens heel erg tegenop zag en dat 
het best wel mee viel? Hoe ging dat en 
hoe voelde dat? Lukte het meteen of was 
het moeilijk? 

Deel 7 & 8: VLEUGELLAM & ONDERWEG



⏳ 11. Eigenschappen 🎞

Nodig: stapel A4–tjes, s6fen.
🗣🎨Wie zijn de belangrijkste personages (wezens tellen ook!) 
die jullie tot nu toe in het boek zijn tegengekomen? Zet steeds 
één naam op een A4-tje en vraag of iemand diegene wil 
tekenen (of doe dit in groepjes). 

Als de tekeningen klaar zijn leg je uit wat eigenschappen zijn en 
zet je rondom het personage de eigenschappen die het beste 
bij hem of haar passen. Kies uit:

lief
gemeen
aardig
onaardig
eigenwijs
dapper
angs6g
een echte vriend
onbetrouwbaar
vriendelijk
agressief
eerlijk
niet eerlijk
of nog iets anders…..?

trouw
vals
koppig
behulpzaam
drifig
slim
niet zo slim
gezellig
gierig
grappig
serieus
gek
wantrouwend. 

Deel 9 & 10: DE BERGLOR & VALSTRIK



1. teug Walgor nam weer een flinke teug van de 
soep en liet een gigan@sche boer

2. frontaal net toen ze dachten dat ze frontaal tegen
de rotswand op zouden botsen …

3. schaapach,g Torre staarde Natneus schaapach,g aan. 
‘Wat dan?’

4. argwanend Wat de rat keek argwanend naar de 
vrouwjeslor. 

5. ledematen Van het ene op het andere moment hingen
de ledematen van de mini-Walgor slap.

⌛ 12. HET RARE WOORDEN SPEL (3) 🎞

of  meester!!
⌛ Voor uitleg zie 
opdracht 3! 🎞



⏳ 13. Torretreffers verzamelen🎞

🗣 Ieder hoofdstuk van het boek begint met een takkenleler. 
Als jullie goed hebben gekeken hebben jullie vast ontdekt dat ook 
de illustra6es vol takken, stenen en zelfs wolken zilen waar je van 
alles in kunt zien. Gezichten bijvoorbeeld of zelfs vreemde 
wezentjes! Torretreffers noemen Annekarijn en Bern die nu. 

👁 Voor deze opdracht gaat de hele klas op zoek naar Torretreffers
en takkenlelers. Dat kan gewoon rond de school, zeker na een 
storm. Maar nog leuker is het om met zijn allen de natuur in te 
gaan. Misschien vindt iemand wel een padsteen! 

Richt een Torre tafel of Torre kast in met alle vondsten. En mocht 
een leerling ineens een hele grote Torretreffer tegenkomen, 
6jdens een wandeling of gewoon thuis, vraag dan of iemand er 
een foto van kan maken en hang een printje op in de klas.

⏳🎨 Extra sugges6e: Maak een Torre minimuseum
Verzamel zoveel mogelijk spullen die met het boek te maken 
hebben, neem die mee naar school en maak van de Torre kast of 
Torre tafel een heus minimuseum! Misschien heef iemand wel 
een uilenknuffel thuis, een rat of pluche geitje. Je kunt er ook 
kruiden bij leggen, een bakje met modder, erwtjes… je kunt het zo 
gek niet bedenken. Om het helemaal af te maken zet je er bordjes 
bij waarop je schrijf wat het allemaal is. 

Deel 11 & 12: Ongelooflijk & Verrassing  



⌛ 14. Over de makers 🎞

🗣 Vertel in de klas iets over de schrijver en illustrator en bekijk samen de 
foto’s van ‘Bern aan het werk’. 

Annekarijn Overduin (1975) groeide op in een woonboot met een grote, wilde 
tuin waar de eenden uit haar hand aten. Toen ze elf was deed ze mee aan een 
na6onale opstelwedstrijd. Kinderboekenschrijfster Miep Diekmann schreef 
over haar verhaal: ‘In haar fantasie is Annekarijn veel verder gegaan dan wie 
van de inzenders dan ook.’ Vanaf dat moment wist Annekarijn: ooit word ik 
óók kinderboekenschrijfster. Dat duurde alleen wel iets langer dan ze zelf had 
verwacht. Niet dat ze s6l heef gezeten. Ze studeerde kunstgeschiedenis en 
bedacht jarenlang spannende speurtochten voor kinderen en families in 
musea. Annekarijn woont in Haarlem met haar man en twee zonen en zit het 
liefst met haar laptop in de vrije natuur. Torre is haar eerste kinderboek.

Bern Veenhof (1973) is gek op verzamelen. Haar huis staat vol mooie, gekke 
en unieke dingen. Bern heef al twee bijzondere boeken gemaakt. Voor het 
eerst is ze nu ‘de illustrator’. Voor Torre maakte ze allemaal kleine wereldjes 
van foto’s, tekeningen en echte voorwerpen. Omdat Berns dochter al6jd 
doorbladert naar ‘de plaatjes’ besloot ze om alle prach6ge wezens uit het boek 
nu eens niet te laten zien. Je voelt hun aanwezigheid om het hoekje of je ziet 
nog net hun schaduw. Misschien zie je ze in je hoofd daardoor wel scherper. 
Sinds Torre komt Bern met haar gezin ineens overal wezens, lelers en 
padstenen tegen: niet alleen in het bos, maar ook in het fruit bij het ontbijt en 
zelfs in de vlammen van een vuurtje. Wie weet zie jij ze na het lezen van Torre 
ook wel overal. Zelfs in een plakje banaan! 



BE(R)N AAN HET WERK

Zo ontstond de voorkant
En deze werd het niet!



Eerste versie 
hut van oom Fons

met kater

Yoda mag ook 
meehelpen!



⏳ 15. Zelf een Torre collage maken 

🎨 Deze opdracht kan zowel klassikaal, in groepjes 
als individueel gedaan worden. Hoe werkt het? 
Achterin het boek zit een uitknipkaart. Die kan je 
kopiëren, maar je kan ook de versie bij deze lesbrief 
uitprinten. Leg de opdracht als volgt uit:

🗣Misschien is het je al opgevallen, maar Bern heef 
de bijzondere wezens uit ‘De toch niet zo eenzame 
tocht van Torre’ EXPRES NIET getekend. Ze wil 
namelijk graag dat jij zelf bedenkt hoe ze eruit zien. 
Maar de makers van Torre zijn natuurlijk wél razend 
nieuwsgierig HOE jullie denken dat ze eruit zien! 

🗣 Bedenk welk wezen uit het boek je het allerliefst 
zou willen tekenen. Zoek een mooie achtergrond. 
Gebruik een foto (bijv. uit een 6jdschrif) of kies een 
rechtenvrije foto’s op www.pixabay.com en print die 
uit. TIP: Gebruik je een foto? Plak hem met plakband 
tegen of in een doos, dan blijf ie rechtop staan. Kijk 
voor meer 6ps bij kijkplaten.

🎨 Teken nu zelf één van de bonte figuren uit het 
boek en knip die uit. Wie kies je: Walgor, Fernandus 
de uil, Knarf, of…..?

Knip nu Torre en Natneus MET het stripje aan 
hun onderkant uit. TIP: Je kunt de stripjes 
ombuigen dan blijven ze staan. Je kunt ze ook 
met het stripje in de aarde steken of ze nog een 
keertje vouwen en tegen de foto plakken.

Verzamel nog wat leuke dingetjes rond de school 
of neem ze mee van huis: takjes, bladeren, 
stenen, bloempjes, klein speelgoed etc. Of klei of 
knutsel er iets bij. Plak, zet of leg alle 
uitgeknipte figuren en spulletjes voor of in 
je achtergrond tot je een mooi wereldje hebt.

TIP: Je kunt ook gewoon buiten op het 
schoolplein of binnen (in een plantenbak bijv.) 
een spannende plek zoeken voor jouw 
uitgeknipte Torre (en getekende figuur). 
Extra leuk: schijn er met een (zak)lamp op voor 
vele schaduwen. 

MAAK EEN FOTO! Vertel in één zinnetje wat je 
hebt getekend en waarom. Mail je beste foto 
naar info@torrestocht.nl en wie weet win jij wel 
een echte INSTAXCAMERA!

mailto:info@torrestocht.nl


⌛ 16. Na afloop:

🗣 Kringgesprek. Bespreek Torre met de klas na: 
Wat vond je van het boek? Spannend, mooi, ontroerend, 
droevig, grappig, gek, verdrie6g of misschien iets anders? 
Wat was het spannendste moment en wat het grappigst? En 
was er ook iets wat je niet leuk vond aan het boek of wat je 
te moeilijk vond? Als jij Torre was geweest, wat had jij dan 
het engste moment gevonden? En wat het gaafste? En had 
je misschien iets ook heel anders gedaan of aangepakt? 

Is Torres avontuur nou wel gebeurd of niet? En waarom 
denk je dat? Wat zijn de aanwijzingen?

Wat vond je van de tekeningen in het boek? Passen die er 
goed bij of had je misschien iets heel anders in je hoofd?
En welke illustra6e vind je het spannendst, het griezeligst, 
het zieligst of het stoerst? 

⏳ 17. Hoe zou het verder gaan? 

📝 Schrijfopdracht: Wat zou er gebeuren als Torre weer is 
opgeknapt? Annekarijn is bezig met het vervolg, maar wat 
denk jij dat er gaat gebeuren? Schrijf op een A4-tje wat jij 
zelf het liefst zou willen lezen. Nb. Ook geschikt voor een 
kringgesprek! 

⏳🎨 Tekenopdracht: Hoe zou het verder gaan? 

🗣 Als jij in het bos een magisch wezen tegen zou 
komen, hoe zou dat er dan uit zien? Teken het 
wezen dat jij het liefst in een bos zou willen 
ontmoeten. Of teken het wezen dat jij juist NOOIT 
VAN JE LEVEN zou willen tegenkomen. Dat kan 
natuurlijk ook!

Zijn je leerlingen tevreden over het resultaat? Mail 
dan een foto naar info@torrestocht.nl en wie weet 
komen hun bedenksels wel in het vervolg! 
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