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Hotel Hallo - Thema 5

Hallo
opdrachten

   

1. Knip de strip.

Strip

Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op 

tafel. Draai de stukken weer om en leg ze op de goede volgorde.

   

2. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Max en Mia zitten in de klas.

- De leerlingen zitten in de kring.

- Er zit een potlood in het doosje.

- Sonia laat een werkboek zien.

- Er hangt een plaat aan de muur.

- Op donderdag hebben ze een schoolreisje.

3. Doen!
- Ga in de kring zitten.

- Laat een potlood zien.

- Laat een pen zien.

EENVINGER
IN EEN DOOSJE

IN DE KRING

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent3
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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4. Het telefoonspel.
In het verhaal hoor je dat aan de muur van de klas een plaat hangt. Op die plaat staat wat 

de leerlingen moeten doen.

maandag

de kring

rekenen

naar de 

bibliotheek

pauze

gymnastiek

spelling

dinsdag

de kring

schrijven

rekenen

muziekles

pauze

taal

geschiedenis

woensdag

de kring

rekenen

biologie

aardrijkskunde

pauze

gym

taal

donderdag

schoolreisje!

vrijdag

de kring

schrijven

rekenen

taal

pauze

naar de 

bibliotheek

spelling

Kies een woord van de plaat. Ga nu in de kring zitten. Fluister het woord in het oor van het 

kind dat links van je zit. Die doet hetzelfde. Ga zo de kring rond tot het kind rechts van jou 

het woord of de zin weer in jouw oor fluistert. Hoor je hetzelfde woord als waar je mee 

begon?

5. Lange woorden.
In het Nederlands vind je veel lange woorden. Dat komt doordat kortere woorden aan 

elkaar worden geplakt en zo één lang woord vormen. Kijk goed naar de woorden. Welke 

kortere woorden zie je?

- muziekles

- schoolreis

- schoolplein

Voorbeeld

muziekles = …  en les

Kun je nog meer woorden bedenken met het woordje ‘les’ erin?

Er staat nog zo’n woord in het verhaal. Weet je welk woord? Het begint met de letter ‘w’.
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6. Navertellen.
Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

- Waar zit Mia?

- Wat laat Sonia zien?

- Wat laat de juf zien?

- Wat vindt Mia leuk op school?

- Wat vindt ze niet leuk?

- Wat mag je in de bibliotheek doen?

- Waar wil Mia spelen?

7. Uitbeelden.
Ga op de gang staan. Kom weer binnen. Er ligt iets heel erg vies op de grond! Wat zeg je?

Voorbeeld

‘Jakkes!’

‘Bah!’

‘Vies!‘

‘Gatsie!’

8. Samen praten.

Kijk goed om je heen. Wat zie je? Praat er samen over.

Let op:

hangen  De plaat hangt aan de muur.

liggen  De gummen liggen op tafel.

staan  Op de plaat staat wat ze doen.

zitten  Er zit een vinger in het doosje.

Voorbeeld

Er ligt een kleed op de grond.

Er staat een tafel op het kleed.

Er zit een vlek op het kleed.

Er hangt een tekening aan de muur.
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9. Samen praten: school.
Wat vind jij van school? Heb jij ook wel eens een saaie dag? Wat vind je leuk om te doen 

en wat vind je niet zo leuk? Wat vind je van de pauze? Wat doe je dan? Je kunt ook een 

tekening maken van de school, of van wat je doet in de pauze.

10. Uitbeelden.
Jij bent de juf of meester. Je vertelt de kinderen dat jullie gaan rekenen. Iedereen roept: 

‘Bah!’ en: ‘Wat stom!’ Ze praten door elkaar. Ze luisteren niet! Wat zeg je?

Voorbeeld 

‘Let even op.’

‘Kijk eens even’

‘Luister even.’

   

11. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Zijn Max en Mia in Hotel Hallo?

- Is het pauze?

- Is meester Ronald de gast?

- Is juf Margit streng?

- Geeft juf Margit graag straf?

- Heeft Katja op vrijdag een liedje geleerd?

12. Nazingen.
Na de radioshow zingen Mia en Katja nog eens het liedje over de dagen van de week. Kun 

jij het nazingen?

JUF MARGIT

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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13. Dobbelen: dagen van de week.
Verzin een vraag over de dagen van de week, zoals: ‘Welke dag is het vandaag?’. 

Of: ‘Wanneer hebben we gym?’ Gooi nu met een dobbelsteen en geef antwoord: 

‘Het is …’. Of: ‘Op …’.

 Maandag

 Dinsdag

 Woensdag

 Donderdag

 Vrijdag

 Kies zelf een dag

Voorbeeld

Je vraagt: ‘Welke dag is het vandaag?’

Je gooit: 

 

 

 

 

 

 

Je zegt: ‘Het is donderdag.’

14. Ik/jij/hij-kaartjes: moeten, hoeven, mogen.

Ik/jij/hij-kaartjes

Leg de kaartjes omgekeerd op een stapel. Pak het bovenste kaartje.  

Maak er een zin mee met een woord uit het rijtje ‘moeten’, ‘hoeven’ of ‘mogen’.

Voorbeeld

Je pakt: het ik-kaartje

Je zegt: ‘Ik mag zingen in de klas.’

 

 

 

 

 

 

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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Let op: moeten, hoeven, mogen.

Als je hoort dat iets moet, dan kun je het maar beter doen:

‘Je moet huiswerk doen!’

Als je hoort dat iets mag, dan kun je het doen, maar het hoeft niet:

‘Je mag een koekje pakken.’

Als je hoort dat iets niet mag, dan moet je het zeker niet doen:

‘Je mag geen koekje pakken!’

Als je hoort dat iets niet hoeft, dan is het niet nodig:

‘Je hoeft niet naar school vandaag.’

15. Samen praten: streng.
De juf van Katja is niet streng. De meester van Max is wel streng.

Is jouw juf of meester streng? Vertel! Gebruik deze woorden:

- streng

- straf

- hoeven

- moeten

- mogen

   

16. Hoor het woord.
Luister naar het liedje. Klap in je handen als je het woord ik hoort!

PAUZE

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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17. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Max vindt rekenen moeilijk.

- De juf zegt: ‘doe meer je best’.

- Max en Mia willen heel graag pauze.

- Mia schrijft netjes.

- Mia’s letters zijn slordig.

18. Beeldendans
Als het liedje speelt, beweeg je door de ruimte. Maar als de muziek stopt, blijf je heel 

stil staan. Als je de beurt krijgt, zeg je een woord uit het liedje. Weet je wat het woord 

betekent? 

   

20. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Het is maandag.

- Katja is aan het knutselen.

- Er staat verf en lijm op de tafel.

- Katja knipt met een kwast.

- Mia maakt een schilderij.

- Max vindt dat Katja slordig schrijft.

- Max en Mia moeten een spreekbeurt houden.

- De spreekbeurt gaat over spinnen.

DE SPREEKBEURT

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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21. Wie zegt het?

Portretten

Wie zegt deze zinnen? Wijs aan. Kun je de zinnen herhalen?

- ‘Wat is het hier een troep.’

- ‘Ik ruim het straks op.’

- ‘Wat ben je aan het maken?’

- ‘Heel netjes, Katja.’

- ‘Het spijt me.’

- ‘Waarover gaat het, jullie praatbeurt?’

- ‘Over Bobbie B.’

22. Samen praten: een spreekbeurt
Als jij een spreekbeurt zou geven, waar zou hij dan over gaan?  

Schrijf het op of maak er een tekening van. Maak er een prop van.  

Gooi de proppen papier door de kamer. Wat een rommel!  

Nu moeten jullie opruimen. Pak de proppen op en kijk wat erop staat.  

Praat er samen over.

Voorbeeld

Je vindt een tekening van een poes.

Iemand vraagt: ‘Waar gaat de spreekbeurt over?’

Je antwoordt: ‘Over poezen.’

23. Gekke bekken trekken.
Ga in de kring zitten. Je trekt een gek gezicht naar iemand.  

Hij of zij gaat huilen! Zeg snel: ‘Sorry.’

Of: ‘Het spijt me.’

Dan is een ander aan de beurt.

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
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24. Ik/jij/hij-kaartjes: opruimen en ophangen.

Ik/jij/hij-kaartjes

Leg de kaartjes ondersteboven op tafel. Draai een kaartje om en maak een zin met een 

woord uit het rijtje ‘opruimen’ of ‘ophangen’.

Voorbeeld

Je pakt:  het ‘jullie-kaartje’.

Je zegt:  ‘Jullie ruimen de troep op.’

Of:   ‘Jullie hangen de tekening op.’

25. Navertellen.
Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

- Wat is het voor dag?

- Wat ligt er op tafel?

- Waarom is het een troep?

- Wat doen Max en Mia?

- Wat is een spreekbeurt?

   

Vertelkoffer

Wat zit er deze keer in de vertelkoffer? Dit kan je ermee doen:

26. Knutselen.
Jullie gaan knutselen! De meester of juf vertelt over welk onderwerp jullie een 

knutselproject gaan maken. Heeft het iets te maken met de spreekbeurt van Max en Mia? 

Of misschien wel met Koningsdag, of carnaval, of iets waar jullie op school mee bezig zijn. 

Praat met elkaar over wat je ziet en wat je doet. Is er een schaar?  

Wat doe je met een schaar? Zie je lijm? Is er verf?

Let bij het vullen van de koffer op de woordenschatwoorden van dit thema.

DE VERTELKOFFER

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/materialen
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent4
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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27. Wat is er weg?
- Kijk goed welke spullen er liggen.

- Iedereen doet zijn ogen dicht.

- Iemand neemt één ding weg.

- Iedereen doet zijn ogen weer open.

- Wat is er weg?

   

28. Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

- Loura is de directeur van de school.

- Ze geeft les.

- Ze heeft geen lokaal.

- Loura regelt veel op school.

- De leraar van Loura was heel streng.

- Loura spiekte wel eens.

- Loura is nu een strenge juf.

29. Uitbeelden.
Ga in de kring zitten. Iemand is een hele strenge leraar of lerares en gaat  in het midden 

zitten. Iedereen heeft een briefje op schoot met daarop een paar woorden uit de woorden-

lijst. Schrijf niet te groot, het moet moeilijk te lezen zijn! Probeer nu bij elkaar af te kijken. 

Maar let op: als de juf of meester ziet dat je spiekt krijg je straf en moet je naar de gang!

30. Samen praten: op school.
Doe jij wel eens iets wat niet mag? Krijg je wel eens straf? Wat voor straffen zijn er? Krijg je 

thuis wel eens straf, van je vader of je moeder?

 

DE DIRECTEUR

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2
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31. Samen praten.
Ga in de kring zitten. Wijs iemand aan en zeg iets wat niet waar is.

Voorbeeld

Je wijst op een jongen en zegt: ‘Jij bent een meisje.’

De jongen zegt dan: ‘Toch niet, ik ben een jongen.’

Of:

Je wijst op een jongen en zegt: ‘Jij bent geen jongen.’

De jongen zegt dan: ‘Jawel, ik ben wel een jongen.’

Hierna is een ander aan de beurt. 

   

Er zijn zoveel spelletjes die je kunt spelen! Je kunt het Bingospel doen, of het Polliespel. 

Je kunt het ballenspel spelen en spelletjes doen met de ster. De uitleg hierover en de 

materialen die je kunt gebruiken vindt je allemaal op deze site. Ga naar:

Spelletjes
 

NA DIT THEMA

http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/spelletjes
http://www.nt2school.nl/portal/site/3335e0dd-a84e-4f52-afec-e8c955960dfd/page/webcontent2

