Zeven tips voor een ridderavontuur in
het echt bij de klassieker van 2021:

Tonke Dragt neemt je mee op een spannend ridderavontuur in De brief voor de koning. Met deze tips breng je het
verhaal tot leven in de boekhandel of thuis bij de lezers.
Dat draagt bij aan het leesplezier en de leesbeleving. We
wensen alle ridders veel succes!

5. Word een echte ridder of ridster
Wat heb je nodig? Een harnas, een zwaard en een schild.
Print de sjablonen in dit document voor een zwaard en
schild. Ontwerp je eigen schild en zwaard, of kies de
kleuren uit het boek: wordt het zwart, rood, wit of regenboog?

Leeftijdsindicatie: vanaf 10 jaar
1. Tover je leeshoek om in een kasteel
Denk aan een harnas, zwaarden, paarden (op stok), schilden, pijl en boog etc. Vraag de kinderen ook verkleed te
komen als ridder of ridster!
2. Lees het eerste hoofdstuk voor
Lees het eerste hoofdstuk (‘De nachtwake in de kapel’) uit
De brief voor de koning voor aan de kinderen en laat ze de
kaart zien.
3. Teken een kaart van je koninkrijk
Heb je de mooie gedetailleerde kaart in het begin van het
boek bekeken? Zo kun je de tocht van Tiuri door de bossen
en over bergen en rivieren goed volgen.
Als jij koning of koningin zou zijn over een koninkrijk, hoe
zou jouw land er dan uitzien? Teken een landkaart van jouw
eigen koninkrijk. Welke naam geef je aan je land, de rivieren,
de bergen, de bossen en de steden?
4. Meet-and-greet met Tiuri!
Welke vragen zou je willen stellen aan Tiuri? En wat denk je
dat hij zou antwoorden?
Je kunt Tiuri natuurlijk ook als gast uitnodigen in de
boekhandel. ;-)

6. Schrijf een brief aan de koning
In Nederland is deze opdracht te koppelen aan Koningsdag.
Schrijf een brief aan koning Willem-Alexander voor zijn verjaardag op 27 april.
Je begint de brief met ‘Voor Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander’. In deze brief feliciteer je de koning met zijn
verjaardag en daarnaast beschrijf je wat je de koning en het
land zou toewensen!
Als je wilt, kun je de brief daadwerkelijk opsturen naar:
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
7. Vriendschap
In het boek lees je over de bijzondere vriendschappen tussen de ridders, maar ook tussen Tiuri en Piak.
Wie is/zijn jouw beste vriend(en)? Wat maakt jullie vriendschap zo bijzonder? Maak een foto van jullie samen, plak
die op een wit vel (A5), en teken en schrijf daaromheen wat
jullie vriendschap zo bijzonder maakt. Als je wilt, kun je het
inlijsten in een fotolijstje of een groter vel kiezen en een
poster maken.

