
Vijf tips voor een 
Maximonster-feest 
 in de boekhandel 
Op de avond dat Max zonder eten naar bed wordt 
gestuurd, groeit er een bos in zijn kamer. De zee 

komt aanrollen en Max gaat op weg naar het eiland 
waar de Maximonsters wonen. Hij is niet bang, hij 

temt de Maximonsters door diep in hun gele ogen te 
kijken. De Maximonsters maken hem koning en er 
wordt een wild feest gevierd. Maar toch voelt Max 

zich wat eenzaam…

Leeftijdsindicatie: vanaf 4 jaar 

1. Tover een hoek in uw boekhandel of klas om in een 
Maximonster-bos op het eiland. 

 Zorg voor bomen, overwoekerende bladeren en bloe-
men. Kussens op de grond en hebt u een tipitent? 
Leuk om die er ook in te plaatsen, zoals in het boek. 
En gebruik de vlaggetjes uit het pretpakket om de 
hoek te versieren.  
Extra tip: Hebt u een watertafel in de klas? Zet die 
erbij in de hoek en maak samen met de kinderen 
zeilbootjes waar Max mee vaart. Ga aan de slag met 
een melkpak, verf en een satéprikker met papieren 
zeil.

2. Voorlezen uit Max en de Maximonsters
 Nodig een Maximonster uit om het verhaal voor te 

lezen aan de kinderen.

3. Praat met de kinderen na over het verhaal (bekijk 
per leeftijdsgroep welke vragen u stelt):

• ‘Als welk dier is Max verkleed? Welk dier zou jij wel 
eens willen zijn en waarom? Kun je het dier ook na-
doen?’

• ‘Halen jullie wel eens kattenkwaad uit? Dat je iets 
doet wat eigenlijk niet mag?’

• ‘Waarom wordt de moeder van Max boos?  Wat krijgt 
Max voor straf?’

• ‘Waar gaat Max naartoe? En hoe komt hij daar?’
• ‘Hoe zien de Maximonsters eruit? Wat doen de mon-

sters? Zullen we dit samen doen:
De Maximonsters stootten hun vreselijk gebrul uit
en knarsten met hun vreselijke tanden
en rolden met hun vreselijke ogen en lieten hun  
vreselijke klauwen zien.’

• ‘Welk Maximonster vind je grappig en welke een 
beetje eng? Waarom?’

• ‘Waarom kiezen de Maximonsters Max als de koning? 
Wat heeft hij gekregen als koning?’

• ‘Max viert feest met de Maximonsters. Hoe vieren ze 
feest? Kun jij het nadoen?’

• ‘Max voelt zich toch een beetje alleen. Waarom?’
• ‘Max is blij als hij thuiskomt. Wat staat er thuis klaar 

als hij thuiskomt? Waar word jij blij van als je thuis 
bent?’

4. Maak samen met de kinderen een Maximon-
ster-masker en doe mee met de Maximonsters-wed-
strijd.
Word zelf een Maximonster! Download de kleurplaat 
op www.geefeenprentenboek.nl onder het kopje 
‘onderwijs’. De kinderen mogen het masker zelf 
maken. Op de kleurplaat staan de instructies. Maak 
een foto van de Maximonsters in uw boekhandel, klas 
of groep, mail die naar info@geefeenboekcadeau.nl 
of plaats die op Instagram met #maximonster en tag 
@geefeenboekcadeau. Dan maken jullie kans op een 
kinderboekenpakket!

5. Vier een Maximonster-feest
Zijn alle Maximonsters binnen? Dan kan het feest 
beginnen! Zet de muziek aan en dans als een Maxi-
monster: ‘Laat je klauwen zien, dans, stamp en spring 
als een Maximonster en brul hard mee!’


