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LESSUGGESTIES  
Mark Janssen 
Stop! Monsters! 
(Lemniscaat)  
 
 
Twee zusjes gaan op pad om een lading 
rommel weg te brengen: een bakfiets vol 
met oud ijzer. Maar onderweg worden ze 
tegengehouden door Grote, 
Angstaanjagende Monsters…  
Wat willen die ijzingwekkende wezens? 
Kunnen de meisjes uit hun klauwen 
blijven?  
 
Je ontdekt het in het grappige griezelboek 
Stop! Monsters!, waar maar één woord in 
staat: STOP! 
 
STOP! MONSTERS! 
 
Maak het boek open en bekijk de rommel 
die de twee meisjes meenemen: potten en pannen, een fornuis, tandwielen, een zaag, spijkers, een 
fiets, een metalen ketting… Sla de bladzijde om. Daar is het eerste monster. Hij zegt ‘Stop!’ en 
wijst. Eerst betalen, dan verder rijden! Wat wil het monster hebben? 
 
Monster één wordt blij  
van een ketting van keukengerei 
 
Bekijk de bladzijde waarop het eerste monster de ketting van keukengerei draagt. De meisjes 
hebben hem alle potten en pannen gegeven. Samen met de metalen draad is het een mooie ketting 
geworden. Met potten en pannen kun je nog meer doen.  
Suggesties: 
 
Als muziekinstrument 
Zet de potten en pannen omgekeerd neer en gebruik ze als muziekinstrument.  
- Sla erop los. 
- Sla met keukengerei op de potten en pannen. 
- Sla een ritme en laat iemand anders dat ritme precies naslaan. 
- Vraag iemand de ogen te sluiten en goed te luisteren. Sla op een van de potten en pannen. De 
ander opent de ogen en probeert op diezelfde pot of pan te slaan.  
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Om in te mikken 
Ga een stukje van de potten en pannen vandaan staan en gooi er iets in, bijvoorbeeld proppen 
papier, doppen of knopen. Zet de potten en pannen op verschillende afstanden van de plek waar jij 
staat. Leg er getalkaarten bij. De pot of pan die het dichtst bij je staat, krijgt het laagste getal en de 
pot of pan die het verst weg is het hoogste getal. Mik voorwerpen in de potten en pannen en tel de 
punten.  
Variatie Gebruik een pollepel. Leg daar het voorwerp dat je gaat mikken in. Zwaai het voorwerp 
weg richting de potten en pannen.  
 
Als verstopplek 
Zet de potten en pannen omgekeerd neer. Verstop er een ijzeren voorwerp onder, zoals een spijker 
of schroef. 
- Laat zien waar het voorwerp verstopt wordt. Hussel de potten en pannen daarna door elkaar door 
ze te verschuiven. De kinderen volgen de pot of pan met het voorwerp eronder met hun ogen. Stop 
met schuiven. Waar ligt het voorwerp? 
- Verstop het voorwerp. Laat een kind onder de potten en pannen kijken. Hoe vaak moet hij kijken 
voordat hij het voorwerp vindt? Speel het spel nog een keer en probeer het voorwerp nu sneller te 
vinden. 
 
Monster twee neemt mee naar huis  
een prachtig fornuis! 
 
Blader in het boek Stop! Monsters! naar het tweede monster. Het monster wijst naar het fornuis. 
Hoe gebruikt hij het? 
Tip! Knutsel zelf een ouderwets fornuis of ga op zoek naar een afbeelding daarvan om de volgende 
activiteiten te kunnen doen. 
Met een fornuis kun je nog meer doen.  
Suggesties: 
 
Als trompet 
Gebruik het fornuis als saxofoon. Neem er een echte saxofoon bij of bekijk die op internet. 
Vergelijk de saxofoon met het fornuis. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Zoek naar leuke 
muziek waarin de saxofoon speelt. Pak het fornuis en doe alsof je erop speelt. 
 
Om op te blazen 
Het monster blaast op het fornuis. Waar kun je nog meer op blazen? Ontdek dingen om op te 
blazen. 
- Pak een ballon en blaas hem op. Zet een parcours uit met stoelen en pionnen. Zet een lage emmer 
of bak aan het eind. Blaas de ballon door het parcours. Ga onder de stoelen door en om de pionnen 
heen. Probeer de ballon aan het eind in de bak te krijgen. 
- Leg een watje op een gladde tafel. Creëer twee helften door tape in het midden te plakken. Maak 
twee goals met blokken. Twee spelers pakken elk een rietje. Wanneer het watje op hun helft is, 
mogen ze ertegen blazen. Ze proberen het watje in de goal van de tegenstander te krijgen. De 
tegenstander verdedigt zijn goal, ook door te blazen. 
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- Zet een speelgoedauto op de grond en ga erachter liggen. Pak een roltong. Blaas erop. Zorg ervoor 
dat de tong tegen de auto komt. De auto gaat een stukje vooruit. Markeer tot waar de auto gekomen 
is. Zet hem terug op zijn startpositie. Blaas opnieuw. Komt de auto nu verder? 
 
Een fornuis mee naar huis 
Het monster neemt het fornuis mee naar huis. Rijm met hem mee!  
Rijm op de volgende woorden: fornuis, rook, kind, stoom, groot, heet. 
 
Monster drie slaakt een gil  
wat een prachtige bril 
 
Bekijk het derde monster in het boek Stop! Monsters! Dat monster heeft de fiets gekregen. Hij zet 
hem op als bril. 
Met een fiets kun je nog meer doen.  
Suggesties: 
 
Als tent 
Zet de fiets stevig neer, bijvoorbeeld door hem tussen stoelen te klemmen of door bagagebinders te 
gebruiken en de fiets ergens aan vast te maken. Gooi een doek over de fiets en maak er een tent van. 
Kruip er gezellig in. 
 
Als rad van avontuur 
Zet de fiets op zijn kop. Bevestig spaakkralen aan de spaken van één wiel. Knip een pijl uit een stuk 
papier en plak die op de as van het wiel (in het midden). Draai het wiel en wacht tot het stopt met 
draaien. Welke kleur wijst de pijl aan? Ga op zoek naar een voorwerp in die kleur en leg het bij de 
fiets. Draai opnieuw. 
Variatie Houd een wedstrijd. Kijk naar de kleur die de pijl aanwijst en zoek zo snel mogelijk een 
voorwerp. Wie het eerst met een voorwerp terug bij de fiets komt, krijgt een punt. Ga zo door.  
 
Als weefgetouw 
Versier de wielen van de fiets door gekleurde repen stof door de spaken te weven. 
 
Monster vier weet het wel  
hij wil aan elk oor een oorbel 
 
Ga in het boek Stop! Monsters! naar het vierde monster op zoek. Dat monster heeft oorbellen 
gemaakt van tandwielen en zagen. 
Met ijzerwaren (tandwielen, moeren, schroeven, spijkers, bouten) kun je nog meer doen.  
Suggesties: 
 
Om mee te spiegelen 
Leg een figuur van ijzerwaren en laat een ander dat figuur spiegelen. Gebruik eventueel een spiegel 
om het spiegelen wat makkelijker te maken.  
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Om door een doolhof te leiden 
Zet een schot neer. Teken een doolhof op een vel papier en plak het aan één kant op het schot. Ga 
met z’n tweeën bij het schot zitten. Het ene kind met een spijker aan de kant van het doolhof en het 
andere kind met een magneet aan de andere kant. Tegelijk houden de kinderen de spijker en 
magneet op de startplek van het doolhof tegen het schot. De magneet trekt de spijker aan en de 
spijker blijft hangen. Het kind met de spijker ziet de route. Het kind met de magneet gaat de spijker 
door het doolhof leiden. Dat doet hij door middel van aanwijzingen die het kind met de spijker 
geeft. Hij kan het doolhof immers zien. 
 
Om bij te tekenen  
Pak twee tandwielen en leg ze op een vel tekenpapier. Bedenk iets om erbij te tekenen. De 
tandwielen maken deel uit van de tekening. Ze kunnen bijvoorbeeld de wielen van een voertuig 
zijn, de ogen van een dier of de oorbellen van een monster!  
 
Als schatten 
Verstop ijzerwaren in een bak met een laagje zand. Zoek de ijzerwaren door met een magneet over 
het zand te gaan. Verzamel de gevonden schatten in een bak.  
 
Monster vijf heeft geluk. Hij vindt… 
een kind!  
 
Kijk in Stop! Monsters! waar monster vijf naar wijst. Zou hij het meisje echt gaan pakken? 
Speel een pakspelletje. Wijs iemand aan die het monster is. Hij gaat in het midden van de ruimte 
staan. De andere kinderen gaan aan één kant staan. Als het monster brult, rennen zij naar de 
overkant. Het monster probeert ze te pakken. Aan de overkant zijn de kinderen veilig.  
Zou monster vijf echt het kind willen? Bekijk wat dat monster heeft gekregen. 
EEN BAKFIETS! 
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