TIPS OLE!
Doe je je boekbespreking of boekpromotie over Olé!? Natuurlijk vertel je dan iets over het
verhaal en de hoofdpersoon, en je leest ook vast een stukje voor. Maar ben je nog op zoek
naar een leuk en origineel extraatje en heb je nou nét vandaag niet zoveel inspiratie? Lees
dan deze tips!

In Olé! gaat Mette naar Spanje om Spaans te leren. Welke taal zou jij graag willen leren, en
waarom? Hoe ziet jouw ideale taalcursus eruit? Wil je héél véél les (oftewel een super‐
superintensieve cursus)? Of vind je het vooral belangrijk om veel lol te kunnen maken? En
zou je alleen gaan, of met iemand samen? Maak ook alvast een paklijst!
Leer de klas in het Spaans tellen. Op you tube vind je filmpjes zodat je de uitspraak perfect
van te voren kunt oefenen. Ook leuk: achterin het boek staan tips om zelf Spaans te leren.
Vertel of schrijf op welke tip jij het beste vindt, en verzin er zelf ook één voor jouw favoriete
taal.
In het begin maken Mette en Sara samen een leuke‐dingen‐lijst. Het zijn allemaal
opdrachten die je in Barcelona kunt uitvoeren. Welke opdracht zou jij wel durven uitvoeren?
En hoe zou je dat aanpakken? Bedenk zelf ook een gekke actie en maak er een filmpje van.
Zoek op internet naar grappige Spaanse weetjes en tradities. Laat de klas raden of zo’n
weetje waar is of niet. Bijvoorbeeld: hoe meer rommeltjes er in een tapasbar liggen, hoe
lekkerder het eten is. (waar )
Verzin een idee voor het vervolg op Olé! Maak een opzetje en bedenk een leuke titel. Waar
speelt dit nieuwe boek zich af? En welk probleem gaat Mette overwinnen? Schrijf zelf een
tekstje voor achterop het boek (een flaptekst heet dat).

Wist je dat er in het Nederlands ook Spaanse woorden zitten? Macho bijvoorbeeld. Of
avocado, poncho of salsa. Wist je trouwens dat het pittige sausje er eerder was dan de
zwoele dans? Laat de klas er ook een paar bedenken.
Mette doet haar spreekbeurt over flamenco. Het is leuk om een stukje flamenco‐muziek te
laten horen. Misschien kunnen jouw klasgenoten raden over welke emotie het lied gaat. Of
leer ze ritmisch klappen, nog leuker! (Check hiervoor ook weer you tube!)
In Olé! houdt Mette en dagboek bij. Maak zelf een bladzijde uit Mette’s dagboek. Kies
hiervoor jouw favoriete scene en maak er een illustratie bij. Ook leuk: een graphic novel.
Dan teken je als het ware het verhaal.
Maak twee lijstjes: eentje met acties van de verlegen Mette en eentje met de stoere acties
van Mette.
Extra tip: Moet je aan je spreekbeurt of boekbespreking werken en ben je niet zo in de juiste
stemming? Stel dan het playlist met toffe Spaanse muziek samen. Dan kom je supertje‐snel
in Spaanse sferen! Hier alvast een voorzetje:
Manu Chao, Juanes, Buena Vista Social Club, Mana, La Pegatina, Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra, Elvis Crespo, Soundtrack Vicky Christina Barcelona, Estrella Morente
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