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Op de lijst met boeken die dit jaar worden aanbevolen om voor te lezen staat één van onze 
favorieten: Zeb. Een schoolklas, een zebra en 11 absurde verhalen die op een bijzondere 
wijze samenkomen. Dit boek is geschreven door Gideon Samson en Joren Joshua. In 2019 is 
het boek bekroond met de gouden griffel en het zilveren penseel. 

 
Doelgroep 
groep 6|7|8 
 

Ozzie                                                     
‘Kijk je gewoon een beetje rond?’ vraagt de meneer van de winkel. ‘Of kan ik ergens mee 
helpen?’ Hij kijkt me afwachtend aan, maar ik weet niet zo goed wat ik tegen hem moet zeggen. 
Ik wist niet dat grapjes zo duur waren. Misschien maakt m’n vader er daarom maar weinig. We 
zijn niet erg rijk, moet je weten, al heeft hij vorige week wel een nieuwe auto gekocht. Daar 
deed-ie trouwens heel serieus over. Dat is dan weer typisch mijn vader. Toen-ie ‘m aan m’n 
zus en mij liet zien, mochten we nergens aankomen, en hij vertelde trots dat hij ‘m minstens 
twee keer per week ging wassen. ‘Hé, pap.’ Mila wees boven het linker achterwiel. ‘Volgens 
mij zit daar een krasje.’ M’n vader schrok zich zowat dood. Hij boog zich voorover en drukte 
z’n neus tegen de lak. ‘Waar dan?’ riep hij. ‘Wáár dan?’ ‘Geintje’, zei Mila, maar m’n vader kon 
er niet om lachen. Al het geld zat natuurlijk in die auto. Er was geen cent meer over voor een 
grapje terug. In mijn zak zit veertien euro en dertig cent. Meer had ik niet. En bijna alles wat ik 
hier zie kost minstens het dubbele. ‘Heeft u ook ergens goedkopere grapjes?’ heb ik eindelijk 
bedacht om te vragen. De meneer kijkt een beetje moeilijk. ‘We houden niet van goedkope 
grapjes,’ antwoordt hij. ‘Maar wat zoek je precies?’ 

 
Taakvraag 1: Zijn grapjes duur? 
Taakvraag 2: Is een nieuw grapje altijd beter dan een oud grapje? 
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Wat is het verschil tussen een grapje en een geintje? 

Bestaan er goedkope grapjes? 

Wat is duur? 

Wat is goedkoop? 

Is een gebruikt grapje nog steeds leuk? 

Moeten grapjes altijd leuk zijn? 

Is een doordenker ook een grapje? 

Zijn moppen goedkoper dan grappen? 

Mag je een grap ruilen? 

Kun je een grapje afrekenen? 

Kun je een grapje in een tasje doen? 

 
Wat zijn tweedehands grapjes? 
 
Wat is een grap(je)? 
 
Wat is een doordenker? 
 
Wat is een flauw grapje? 
 
Wat is het verschil tussen een grap en een mop? 
 
Is een woordgrap ook een grap? Of is het een mop? 


