
Lesmateriaal bij

Lúcia Flores en de vloek van de aaskevers

 
Voor middenbouw en bovenbouw





Waar gaat Lúcia Flores en

de vloek van de

aaskevers over? 

Lúcia Flores hoort een bekende stem uit de koelkast komen. Is

dat … abuelo Hugo? Ze strekt haar hand ernaar uit en staat dan

opeens op een treinperron. De Welbefaamde Betoverde

Limotrein zal Lúcia naar haar grootvader brengen, naar een

wereld waarin verloren dierbaren verder leven. Tot ze door de

aaskevers naar gene zijde worden gebracht. Maar koningin

Polyphaga heeft de aaskevers vervloekt en Lúcia is de enige die

de vloek kan opheffen. Hugo heeft haar hulp nodig!



Dit vinden de recensenten

van het boek:

‘Dit boek raden wij aan voor…

… lezers die houden van een

fantasierijk avontuur

… lezers die houden van kleine,

snelle boeken

… lezers die stiekem ook wel

eens dromen over overleden

familieleden’ – De

Leesdetectives

 

Dit zegt de

kinderboekenspecialist

van Libris.nl

https://www.leesdetectives.nl/post/lucia-flores-en-de-vloek-van-de-aaskevers


Opdrachten

bij het boek 



Fragment:

Met veel vaart gleed ze door een glazen buis,

dwars door de aarde. Ze ging naar links en

naar rechts, ging eenmaal over de kop, een

stuk rechtdoor, en plofte met haar billen op

de grond. Lúcia stond snel op en draaide een

paar rondjes. Ze slikte, terwijl het tot haar

doordrong dat ze niet langer thuis was, maar

op het perron van een treinstation.

De schrijfster met het boek!

Blz. 11

Hoofdstuk: Het begin van een groot avontuur



Lúcia Flores komt via de koelkast

in een treinstation terecht.

Johannes Groen de Heer de

Conducteur wacht haar daar op

en met de Welbefaamde

Betoverde Limotrein reizen ze

naar een hele bijzondere wereld.

Nu mag jij zelf ook op reis met

deze betoverde trein. Naar welke

wereld ga je toe? Dat mag je

helemaal zelf bepalen.

Opdracht 1

Middenbouw: Maak hier een

mooie tekening van en vergeet

niet heel veel kleur te gebruiken.

Geef de wereld ook een

bijzondere naam. 

 

 

Bovenbouw: Schrijf een verhaal

over jouw wereld. Vertel hierin

hoe jouw wereld heet en hoe

deze eruitziet.



In Lúcia Flores en de vloek van de

aaskevers kom je veel vreemde

diersoorten tegen, zoals het

paard met de kop van een zwaan.

Als jij een nieuwe dierensoort zou

bedenken, uit welke dieren zou

deze dan bestaan? 

Opdracht 2 

Middenbouw: Maak hier een

tekening van en geef jouw

speciale dier een leuke naam. 

 

 

Bovenbouw: Maak hier een

tekening van, geef je dier een

leuke naam en bedenk wat de

leefgewoonten zijn van dit dier.

Schrijf deze op.



‘Alles ligt in je macht, als je er

maar echt in gelooft.’ Dat is de

belangrijke les die abuelo Hugo

zijn kleindochter geeft zodat ze

meer zelfvertrouwen krijgt. Om

koningin Polyphaga te verslaan,

de koningin van de aaskevers,

moet Lúcia een spreuk

uitspreken, en dit moet ze heel

zelfverzekerd doen, anders werkt

de spreuk niet. 

Opdracht 3 

Midden- en bovenbouw: 'Ik ben

Lúcia Flores. Ik ben de sleutel

van het Land van Coleoptera en

ik beveel u de vloek op te

heffen.' Dat is de spreuk die

Lúcia gebruikt om de betovering

te laten stoppen. Welke spreuk

zou jij bedenken? 

 

 

 Dit is mijn spreuk:

................................................

................................................

................................................

................................................

...........................................

Thema: zelfvertrouwen



Fragment:
Lúcia liep naar de bak toe en zag groene ballen met gezichtjes

erin. Ze waren slijmerig en bleven plakken aan de handen

van de kinderen die ze vastpakten. Met grote glimmende ogen

kwam Lúcia steeds een stukje dichterbij. De gele ballen schenen

zo fel als de zon, waardoor je bijna je ogen moest dichtknijpen.

Ze sprong in de bak, tussen de ballen in. Lúcia pakte een groene

bal en hield hem voor haar gezicht. De bal keek haar vanonder

zijn wimpers aan en stak toen zijn tong naar haar uit. Voordat

Lúcia kon reageren, sprong de bal alweer uit haar handen, zo terug

de bak in. Kleverig slijm bleef op haar vingertoppen achter,

die ze aan haar broek afveegde. Ze pakte een felgele bal en legde

deze op haar uitgestrekte benen om hem daarop te laten rusten,

zodat ze er goed naar kon kijken. Goudkleurige zonnestralen

schenen om de gele bal heen en de warmte die ervanaf kwam,

stroomde door Lúcia’s broek heen naar haar benen.

Blz. 29

Hoofdstuk: De Doldwaze

Carrouselcoupé



Ben je wel eens in een ballenbak

geweest? Vast wel, maar nog

niet in de bijzondere, levende

ballenbak uit de Doldwaze

Carrouselcoupé. Hierin zitten

groene ballen met gezichtjes, die

hun tong naar je uitsteken en

blijven plakken aan je vingers.

Maar ook ballen die zo heet

worden als de zon.

Opdracht 4 

Als jij je eigen ballenbak mocht

ontwerpen, wat voor gekke ballen

zouden hier dan in zitten? 

Gebruik de rondjes hieronder om

ze te tekenen en te kleuren.



Lúcia heeft een magische bril.

Deze is namelijk betoverd

doordat Lúcia met de

Welbefaamde Betoverde

Limotrein heeft gereisd. Haar bril

neemt elke kleur aan van haar

omgeving. Groen wanneer ze

langs gras en bomen loopt, en

blauw als er water in de buurt is.

Nu heb jij ook een reis gemaakt

met de Welbefaamde Betoverde

Limotrein, en opeens heb je een

bril, die ook nog eens betoverd is.

Opdracht 5 

Middenbouw: Bedenk drie

bijzondere plekken waar je na je

reis langskomt en in welke kleur

je bril zou veranderen. Maak hier

drie tekeningen van. 

 

 

Bovenbouw: Bedenk drie

bijzondere plekken waar je na je

reis langskomt en in welke kleur

je bril zou veranderen. Beschrijf

dit in een kort verhaal...



In Lúcia Flores en de

vloek van de aaskevers

komt Lúcia in het Land

van Coleoptera terecht.

Het woord ‘Coleoptera’ is

natuurlijk niet zomaar

gekozen. Dit heeft ook

een betekenis.

Opdracht 6 

Middenbouw: Zoek samen met

je juf of meester op internet op

wat Coleoptera betekent en

schrijf het hier op.

Dit betekent Coleoptera:

................................................  

 

Bovenbouw: Zoek zelf op

internet op wat Coleoptera

betekent en schrijf hier op

hoeveel soorten er in Europa

voorkomen.

Dit betekent Coleoptera:

................................................ 

En er zijn ................... soorten in

Europa.

COLEOPTERACOLEOPTERACOLEOPTERA



Fragment:
‘Mijn cariña! Mijn lieve Lúcia!’ klonk het uit de verte.

‘Abuelo!’ riep Lúcia terug toen ze haar grootvader met

wijd opengespreide armen op haar af zag komen. Hij

knuffelde haar stevig en Lúcia kon wel huilen van

blijdschap.

Het was gelukt! Ze was in het Land van Coleoptera en

herenigd met abuelo Hugo!

 

Blz.47 
Hoofdstuk: Welkom in het Land van

Coleoptera



Sinds Lúcia’s grootvader

overleden is, mist ze hem

heel erg. Daarom is ze

erg blij dat ze nu de

grootste avonturen met

hem mag beleven in de

meest bijzondere

werelden. En dat alleen

maar door de koelkast te

openen! 

Opdracht 7 

Middenbouw: Maak een

tekening van jullie samen en van

jullie avontuur.  

 

Bovenbouw: Beschrijf in een

kort verhaal wat jullie samen

mee zouden maken.

Thema: omgaan met rouw en verlies

Heb jij wel eens iemand

verloren, die je nog erg

mist? Dat mag natuurlijk

ook een huisdier zijn, of

een knuffeldier. Bedenk

dan eens dat je de kans

krijgt om diegene weer te

zien en samen een groots

avontuur aan te gaan. Hoe

zou jullie avontuur

eruitzien? 



Op deze tekening zit

Lúcia Flores samen

met abuelo Hugo op

Meneer Wolkers; een

bijzondere wolk die kan

praten. Verder verklap

ik niks over dit plaatje.

Jij mag namelijk zelf

een verhaal bedenken

bij deze illustratie! 

Opdracht 8 

Middenbouw: Vertel aan de juf of

meester jouw verzonnen verhaal

bij deze gekke wolk.

Bovenbouw: Laat je inspireren

door deze tekening en schrijf er

een verhaal bij.



 De voorkant van een boek noemen ze een

kaft, een omslag of een cover. En nu mag

jij een nieuw ontwerp maken voor Lúcia

Flores en de vloek van de aaskevers. Hoe

vind jij dat de voorkant eruit moet zien? Jij

mag de nieuwe cover tekenen. En als je

een nieuwe titel wil verzinnen, mag je die

er ook op schrijven. Vergeet niet jouw

eigen naam erop te vermelden!

 

Opdracht 9 
Maak je eigen cover!

Gebruik de volgende bladzijde om jouw cover te

ontwerpen. 





Stuur de oplossing naar

info@chinoukthijssen.nl en maak kans

op een gesigneerd exemplaar van

Lúcia Flores en de vloek van de

aaskevers!

 

WoordzoekerWoordzoeker

Laat je betoveren door een wereld

waarin álles mogelijk is. 

mailto:info@chinoukthijssen.nl


Lúcia Flores deel 2 komt eraan! In het voorjaar van 2022

beleeft Lúcia een nieuw avontuur met haar abuelo Hugo.

Heel binnenkort wordt de cover bekendgemaakt, maar

speciaal voor jullie verklap ik alvast de titel. 

Waar gaat deel 2 over?

 

Lúcia Flores maakt zich op voor een nieuw avontuur met haar abuelo Hugo. De

Welbefaamde Betoverde Limotrein brengt haar naar een bijzondere kermis,

betoverd door vier kwaadaardige heksen. Alle attracties zijn tot leven

gekomen! Een slakkenachtbaan, neushoornbotsauto’s ... wie wil daar nu in? De

eigenaar dreigt zijn levenswerk kwijt te raken en alleen Lúcia kan de beheksing

ongedaan maken. Maar de heksen proberen er alles aan te doen om haar tegen

te houden.

 


