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Bone: De grote koeienrace – Smith 

  

INHOUD  

Fone Bone heeft eindelijk zijn neven teruggevonden in de vallei. Phoney en Smiley 

werken ondertussen in de Barrelhaven, waar iedereen zich opmaakt voor de jaarlijkse 

grote koeienrace die traditioneel door oma gewonnen wordt. 

Dit jaar probeert Phoney de inwoners van de vallei te overtuigen om niet te wedden 

op oma, maar wel op ‘de dolle koe’: een superkoe die niemand mag zien, maar die 

grote kans maakt om dit jaar te winnen.  
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OPDRACHT EXTRA OPDRACHT 

Geef de leerlingen een tabel met daarin verschillende 

bedragen. Laat hen schatten welk bedrag bij welk 

element uit het boek hoort: 

- de honing op de markt, 
- de taveerne van Barrelhaven, 
- de spades van Euclid, 
- … 

 
Laat hen ook de waarde inschatten van verschillende 
reële zaken om zo een realistisch beeld te ontwikkelen 
van hoeveel iets kost. Je kan ook werken met prentjes 
uit tijdschriften. 
 
Hoeveel kost een fiets, een auto, een doos eieren, een 
brood, een lampenkapje, een nieuwe cd, een liedje dat 
je online koopt? Hoeveel zou een huis kosten? 
 
 

Phoney Bone probeert alle inwoners ervan te overtuigen 

op de koe te stemmen en niet op oma Ben. Bij de 

weddenschap kan alles ingezet worden, behalve geld. In 

de vallei wordt niet met geld betaald. Phoney probeert 

dus rijk te worden met eieren  

en goederen. 

Ga met de klas op ruiltocht. 

Begin net als Phoney met een ei en 

probeer door te ruilen steeds meer 

bij elkaar te krijgen. Probeer  

op het einde van de week iets  

over te houden waar de hele klas  

iets aan heeft.  
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MEDIA Er zijn tal van spelletjes waarbij handel moet worden gedreven. Hier kunnen de 
kinderen leren omgaan met geld. Spelletjes als Monopoly, Levensweg, … 

EINDTERMEN Wereldoriëntatie: 4.3,4.5,4.6 
Wiskunde: 2.2,2.6,2.8,2.11,5.4 

 


