
 
 
Wie is de geheimzinnige GG en wat zit  er in de kist achter in zi jn auto? Na 
ieder schoolbezoek van de beroemde griezelschri jver, verdwijnen er kinderen 
spoorloos. Toeval? Of… heeft GG hier iets mee te maken? Schaduw en 
Blondie gaan op onderzoek uit en doen een schokkende ontdekking! 
 
Stap 1: lezen 
Lees de eerste twee hoofdstukken van het boek door.  
Als je het leuk vindt, kun je ook een maatje kiezen en  
om de beurt een stukje aan elkaar voorlezen op een 
rustig plekje. 

• Wat valt je op aan de namen in het verhaal? 
________________________________________ 
________________________________________ 

• Er zijn ook bekende mensen die als artiesten- 
Naam een andere naam gebruiken. Ken je er een paar? Wie? 
____________________________ ____________________________ 

 
Stap 2: Pseudoniem 
De letterlijke vertaling van het woord pseudoniem is: valse naam. 
Mensen kunnen veel verschillenden redenen hebben om een andere naam voor zichzelf te 
bedenken. Kan jij een aantal redenen bedenken? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Kan je voor jezelf een goed pseudoniem bedenken? Welke naam vind je mooi of vind je 
goed bij jezelf passen? Let op: hij mag niet teveel lijken op je echte naam! 
 

_____________________________________________________ 
 
Stap 3: Anagram 
Nog een manier om een andere naam te bedenken is het maken van een anagram. Je 
maakt met alle letters van een woord een nieuw woord. Bijv: P. Onnoval is Paul van Loon. 
 
Schrijf op het werkblad alle letters van je voor- en achternaam op. Eén letter per vakje. Knip 
de vakjes uit. Schuif net zo lang met de letters tot er een nieuwe naam ontstaat.  
 
Heb je een mooi anagram van je naam kunnen maken? Schrijf hieronder je nieuwe voor- en 
achternaam op: 
 

_____________________________________________________ 
 
Fantaseer over het personage achter je nieuwe schuilnaam. Wat is dit voor iemand? Is het 
een schrijver, geheim agent, een YouTuber of een DJ? Hoe zie je er uit? Wat doe je 
dagelijks? Schrijf dat op de achterkant van je werkblad.	  
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Schrijf de letters van je voor- en achternaam op. Eén letter per vakje. Knip de vakjes uit. 
Schuif net zo lang met de letters tot er een nieuwe naam ontstaat. 
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Fantaseer over het personage achter je nieuwe schuilnaam. Wat is dit voor iemand? 
Is het een schrijver, geheim agent, een YouTuber of een DJ? Hoe zie je er uit? Wat 
doe je dagelijks? Schrijf en/of teken dat hieronder. 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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