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INLEIDING 

 
Beste leerkrachten, 
 
Jullie gaan het tweetalige boek De roep van de shoco / Gritu di shoko lezen.  
De schrijfster, Charlotte Doornhein heeft op een leuke manier verschillende aspecten van de natuur en 
cultuur van de benedenwindse eilanden beschreven. Sheila Werleman heeft er prachtige illustraties bij 
gemaakt. Het boek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en invoelendheid in het Papiamentu vertaald 
door Diana Lebacs en Laura Quast. 
 
Dit verhaal is eerder als omdraaiboek verschenen in een Nederlands-Papiamento editie. De roep van de 
shoco / E grito di e shoco was in 2014 het Arubaanse Kinderboekenweekgeschenk. Het boek is in dat jaar 
tijdens het Kinderboekenfestival op Aruba aan de basisscholen uitgedeeld en lezers konden het cadeau 
krijgen in de Arubaanse boekenwinkels als zij een kinderboek kochten.  
 

Het boek was een groot succes. De kinderen, leerkrachten en 
ouders waren enorm enthousiast en er kwam heel veel 
positieve energie vrij. Tijdens klassenbezoeken door de 
schrijfster werd duidelijk dat de kinderen in hun hart geraakt 
werden door het verhaal en dat hun bewustzijn over de natuur, 
dieren en cultureel erfgoed wakker was geschud: veel kinderen 
wilden bijvoorbeeld spontaan beschermer van de shoco 
(holenuil) of natuurbeschermer worden!  Maar ook de twee 
talen waarin het verhaal is gedrukt, zorgden voor veel 
bewondering en complimenten van de Arubaanse leerkrachten.  
 
Wij hopen dat de leerkrachten en leerlingen op Curaçao en 
Bonaire met net zoveel plezier het boek zullen gaan lezen en 
gebruiken. De kinderen die op school in het Papiaments les 

krijgen, kunnen het verhaal in het Nederlands lezen, en als zij iets niet begrijpen kunnen ze dezelfde pagina 
in het Papiaments opzoeken en lezen. Ook kunnen scholen ervoor kiezen om met jongere kinderen eerst het 
verhaal in het Papiaments te lezen (zodat het verhaal begrepen wordt) en vervolgens klassikaal het verhaal 
in het Nederlands door de leerlingen hardop te laten lezen. Er zijn diverse aanpakken mogelijk met dit boek. 
Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben en/of in het Nederlands les 
krijgen op school, het omdraaiboek gebruiken om hun Papiaments te verbeteren. “De roep van de shoco / 
Gritu di shoko” is een boek voor alle kinderen van Bonaire en Curaçao. 
 
In deze lesbrief reiken we enkele thema’s en ideeën aan om, zowel anderstalige kinderen als kinderen die 
het Nederlands als moedertaal hebben, met het boek te laten werken en achteraf na te praten.  
 
 
Veel leesplezier! 
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Les 1a. Wat doet een archeoloog? 

Ciro wil later archeoloog worden. Maar wat doet een archeoloog? En wat vindt een archeoloog?  

Zet de volgende woorden in de juiste kast: de munt – graven – noteren – het fossiel – tekenen – de kraal – het skelet 
– fotograferen – de pot – bewaren – de stenen bijl – de schelp –- documenteren 

 

Wat doet de archeoloog?     Wat vindt de archeoloog? 
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Les 1b. Wat wil jij later worden? 

Wat wil jij later worden? Honkballer? Zanger? Tekenaar? 
Hardloper? Dierenarts? Zwemkampioen? Surfer? 
Meester of juf? Schrijver? Advocaat? 
Vertel er wat over … 

Ik wil later  …. 

worden. 
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Les 2. Weetjes over de shoco

Het boek gaat over de shoco. Wat weet je over de shoco? Zijn de zinnen goed of fout? Kruis aan. 

Weet je nog meer over de shoco? Schrijf minimaal 3 zinnen. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

goed fout 

De shoco eet insecten. 

De shoco leeft overdag. 

De shoco woont niet op Aruba. 

De grootste vijand van de shoco is de boa constrictor. 

De shoco krijgt rond Oud & Nieuw kleintjes. 

De shoco is het nationaal symbool van Amerika. 
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Les 3. Meer over dieren 

T A C E F Z R T G V 

O K S D F G H J K O 

R O S L A N G T Y G 

O L F E R T U I P E 

V I D A S D F X Z L 

P B O I U Y T A R S 

M R N J A G U A R P 

X I Z A S E W P B I 

B E H O N D A W E N 

P G T Y C O N D O R 

Wat is jouw lievelingsdier? ________________________________________________________ 

Heb jij huisdieren?                ________________________________________________________ 

De shoco op Aruba is een bedreigde diersoort. Welk dier wordt op jouw eiland bedreigd? Hoe kun je 

dat dier helpen om te overleven? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Er staan acht dieren uit het verhaal in deze puzzel. Kun jij ze vinden?
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Les 4. Tekeningen van lang geleden 

A. 
CURAÇAO 

B. 
ARUBA 

C. 
ZUID-AFRIKA 

D. 
    FRANKRIJK 

E. 
BONAIRE 

Overal ter wereld vinden archeologen tekeningen uit 
de prehistorie. Wat zie je op deze tekeningen?
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Les 5. Maak een elfje 

Kies een persoon of dier uit het boek. 

Maak er een elfje over.  



Lespakket DE ROEP VAN DE SHOCO / GRITU DI SHOKO 7 

Les 6. Het interview met de schrijfster 

Charlotte heeft deze antwoorden gegeven. Wat waren de vragen? 

Vragen: 

1. ___________________________________________________________________________?

2. ___________________________________________________________________________?

3. ___________________________________________________________________________?

4. ___________________________________________________________________________?
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Les 7. Maak je eigen rotstekening 

• Denk eerst na over je ontwerp. Wat wil je gaan tekenen? Een
dier? Een mens op jacht? Een bijzonder symbool? 

• Denk dan na over de kleuren. Kijk nog eens goed naar de
rotstekeningen van Curaçao, Aruba, Bonaire, Zuid-Afrika en Frankrijk 
uit les 4. Wat valt je op aan de kleuren van die tekeningen? Hebben 
ze veel verschillende kleuren gebruikt of juist weinig?  

Oefen eerst met krijt op een stuk papier, op het schoolbord of op het 
schoolplein. Als je tevreden bent over je ontwerp, kun je het met krijt op 
een echte rots gaan tekenen.  

MIJN ONTWERP 

Zoek een mooie rots uit en teken met schoolbord- of stoepkrijt jouw tekening op de rots. Maak er een foto 
van die je in de klas kunt laten zien. Maak de rots weer schoon door water over jouw tekening te gieten. Je 
kunt hiervoor ook een waterpistool meenemen! 

Pas op! Het is wel belangrijk dat je schoolbord- of stoepkrijt op de rotsen gebruikt, zodat het met water 
weer van de rotsen af te halen is. Je mag geen verf, spuitbussen, stiften, vette krijt of ander materiaal 
gebruiken dat niet van de rotsen af gaat.
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Les 8. Maak je eigen amulet 

In het Caribisch gebied zijn amuletten gevonden die door de Indianen 
zijn gemaakt, zoals een amulet in de vorm van een vleermuis. De 
indianen droegen deze amuletten bij zich. Een ander woord voor 
amulet is talisman; een toverkrachtig voorwerp dat je bij je draagt 
tegen ongeluk, ziekten etc.  

Maak je eigen amulet van klei. Je kunt een gaatje in de klei 
maken en de amulet aan een leren touwtje om je hals 
dragen. Als je het leuk vindt, kun je jouw ketting ook nog 
versieren met veertjes, steentjes, schelpen of 
dierentanden.  
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Les 9. Speel voor archeoloog 

Ga je met je klas op excursie naar een baai of het strand? Dan kunnen de leraren nep skeletten, munten, 
oude potten, grote karko schelpen, haaientanden en andere spannende dingen in het zand verstoppen op 
een afgezet stuk. 

Neem grote en kleine scheppen, vegertjes, kwasten, emmers en zeefjes mee. Ga op zoek naar de schatten 
die in het zand verborgen zijn. Doe net alsof je een echte archeoloog bent. Graaf en werk dus voorzichtig.  

Hebben jullie een zandbak op school? Die kun je ook gebruiken om voor archeoloog te spelen. Alleen mogen 
daar geen kleine dingen in verstopt worden, want stel je voor dat jullie niet alles vinden …  
Dat is gevaarlijk voor de kleuters die normaal in de zandbak spelen.  
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Les 10. Maak een kunstcollage van je lievelingsdier 

Verzamel allemaal oude tijdschriften. Kies kleurrijke pagina’s uit en scheur deze 
in korte en lange reepjes. Neem andere pagina’s die je gebruikt om allerlei 
vormen uit te scheuren zoals cirkels, vierkanten, ruiten, rechthoeken, driehoeken 
etc. (kleine en grote vormen).  

Maak nu van het materiaal jouw lievelingsdier. Kies stukken uit die je wilt 
gebruiken en plak deze bij elkaar op een papier tot jouw lievelingsdier 
tevoorschijn wordt getoverd. Het hoeft niet precies te lijken. Het is kunst en jouw 
beeld van het dier. Dus dat mag ook een beetje wild of gek zijn. Maak er maar 
iets bijzonders van. Het wordt vast prachtig!  

Als alle kunstcollages af zijn, kunnen ze op een grote tafel 
gelegd worden of met magneten op het bord worden 
gehangen. Nu gaan we met andere ogen naar de dieren 
kijken. Maak drie groepjes van de kunstcollages: welke 
dieren zijn planteneters, welke dieren zijn vleeseters, welke 
dieren zijn alleseters? Vul het schema maar in. Ken je nog 
meer voorbeelden van planteneters, vleeseters of alleseters? 
Schrijf ze maar op.  

Planteneters Vleeseters Alleseters 

Zijn er onder jullie lievelingsdieren ook dieren bij die elkaars vijanden zijn? Jaagt jouw lievelingsdier 
misschien wel op het lievelingsdier van iemand anders? En wat is de mens eigenlijk voor een eter? 

De ……………………………………………………………. jaagt op de ………………………………………………………. 

De mens is een ……………………………………… eter. 
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Les 11. Beestachtig lekker: Caribische dierengedichten 

Beestachtig Lekker – liederlijke herrie voor (Caribische) kinderen zijn acht gedichten van Charlotte over 
Caribische dieren. De gedichten zijn op website Xarisma niet alleen te lezen, maar natuurlijk ook te horen en 
te zien! 

Auteur Charlotte Doornhein heeft haar gedichten zelf ingesproken. Linda Vuijk heeft mooie sprekende 
illustraties bij de dierengedichten gemaakt. De vleermuis, troepiaal, kakkerlak, warawara, rog, ezel, geit en 
leguaan komen echt tot leven dankzij de animaties van Xarisma. 

Nieuwsgierig? 
Ga dan naar de website & vergeet niet om bij elk dier het geluid aan te zetten en de afspeelknop aan te 
klikken: www.xarisma.nl/charlotte 

Gebruik van de dierengedichten door leerkrachten – hand-out 

Op de site van Xarisma vindt u bij de dichtbundel Beestachtig Lekker een hand-out voor leerkrachten met 
praktische lestips (deze kunt u downloaden). De dierengedichten kunt u in de klas op het digibord samen 
met de kinderen bekijken en beluisteren of de kinderen kunnen op de computer de gedichten beleven. De 
Caribische dierengedichten en de opdrachten die de kinderen kunnen maken, sluiten mooi aan bij de 
onderwerpen uit het boek De roep van de shoco / Gritu di shoko.  

Maak kennis met een vegetarische vleermuis, een brutale troepiaal, krioelende kakkerlakken, 
een bloeddorstige warawara, een dansende rog, een balkende ezel, een maanzieke geit en een 
lome leguaan. 

http://www.xarisma.nl/charlotte
http://www.xarisma.nl/charlotte



