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VINGERVERF

Nog meer Hotel Hallo - Thema 3

Hier ben ik thuis
 opdrachten

1 Knip de 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.

 

  strip

POEPKLEUR
2 Ja of nee?

Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Is het een rommel in Hotel Hallo?

 - Worden de muren bruin geschilderd?

 - Worden de muren wit geschilderd?

 - Wordt de trap rood geschilderd?

 - Worden de deuren zwart geschilderd?

 - Vindt Katja die kleuren leuk?

 - Smeert Katja vingerverf op haar muur?

 - Maakt ze paars met wit en rood?

 - Maakt ze oranje met roze en geel?

 - Worden Katja’s muren straks oranje?

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/strips
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3 Wie zegt het?

 
 

  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Wat zit je te mopperen?’

 - ‘Alles wordt wit!’ 

 - ‘Saai, saai, saai!’

 - ‘De deuren worden zwart en de trap wordt bruin.’

 - ‘Zwart en bruin! Dat is toch niet gezellig?’ 

 - ‘Straks komen de schilders jouw kamer schilderen.’

 - ‘Katja, wat zit je te kliederen!’

 - ‘Maar nu is het een poep-kleur geworden!’

 - ‘Dus je wilt oranje muren?’

4 Lievelingskleur knippen
Wat is jouw lievelingskleur? Kijk naar plaatjes in tijdschriften en knip er dingen uit die jouw 

lievelingskleur hebben. Plak ze bij elkaar op een vel papier en schrijf de naam van jouw 

kleur erbij.

5 Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Kijk goed om je heen en kies iets dat je ziet. De anderen moeten raden wat het is. Je zegt:

‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en het is...’

De anderen mogen raden door te benoemen of te wijzen.

Bijvoorbeeld:

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en het is... groen.

‘Is het dat gordijn?’   ‘Nee.’

‘Is het die stift daar?’   ‘Nee, het is niet die stift.’

‘Is het de broek van Anya?’ ‘Ja!’

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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6 Kleuren en dobbelen
Je gaat een kleurplaat inkleuren. Je kunt kleurplaten vinden op onze website, maar je kunt 

ook andere kleurplaten kiezen. Of je kunt zelf een tekening maken. Je bedenkt wat je eerst 

gaat inkleuren. Bijvoorbeeld het haar van Katja. Maar je mag de kleur niet zelf kiezen, je 

gooit met de dobbelsteen.

 Bij 1 hoort rood 

 Bij 2 hoort geel

 Bij 3 hoort oranje

 Bij 4 hoort groen

 Bij 5 hoort blauw

 Bij 6 hoort paars. 

7 Samen praten
Wat weet je nog over het verhaal? Deze vragen kunnen je helpen:

 - Waarom is het een rommel in Hotel Hallo?

 - Wie komen er schilderen?

 - Welke kleur worden de muren?

 - Welke kleur wordt de trap?

 - Welke kleur worden de deuren?

 - Wat vindt Katja van de kleuren?

 - Wat smeert zij op haar muur?

 - Welke kleuren mengt ze?

 - Wat worden de kleuren bij elkaar?

 - Welke kleuren kiest Katja voor haar muren?

8 Met een balletje gooien: zeggen dat iets niet de bedoeling is
Heb je wel eens iets gedaan wat niet de bedoeling was? Wat dan? Probeer er twee zinnen 

van te maken. Ga in een kring zitten, gooi over met een balletje en zeg de zinnen als je 

vangt.  Als iemand twee zinnen heeft bedacht, en alle kinderen hebben die zinnen gezegd, 

is de volgende aan de beurt.

Bijvoorbeeld:

‘Ik ging eens op mijn boterham zitten.’

‘Dat was niet de bedoeling.’

‘Ik heb mijn oma’s beeldje gebroken.’

‘Dat was niet zo bedoeld.’
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9 De ster: best (wel)
Vouw een ster. Weet je niet hoe dat gaat? Kijk dan naar het filmpje op ons YouTube-kanaal. 

Daar legt Olivia uit hoe dat moet. Zet gekleurde stippen in de binnenkant. Gooi met een 

dobbelsteen. Beweeg de ster zo vaak als je gooit. Kies een flap om open te vouwen. Welke 

kleur zit eronder? Wat vind je van die kleur? Je kunt kiezen tussen:

 - best wel mooi

 - best wel lelijk

Bijvoorbeeld:

rood ‘Ik vind rood best wel mooi.’

of:  ‘Ik vind rood best een lelijke kleur.’

VIEZE 
POOTAFDRUKKEN

10 Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Pollie heeft de stok van de hark kapotgebeten.

 - Sproet heeft een gat in de heg gemaakt.

 - Sproet kan goed kuilen graven.

 - Er zitten vieze pootafdrukken op de tegels.

 - Sproet is in het bed van Max gekropen.

 - De lakens, de kussenslopen en de heg moeten  

 worden gewassen.

 - Max en Mia moeten helpen met schoonmaken.

 - Sproet kan zelf de tegels boenen.

 - Wim is heel boos op Sproet.
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11 Wie zegt het?

 
 

  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Die stoute Sproet was in de tuin aan het spelen.’

 - ‘Ja, dat doet ze graag.’

 - ‘Ze vindt het heerlijk in de tuin.’

 - ‘Ze heeft de stok van de hark kapotgebeten.’

 - ‘En ze heeft een gat in de heg gemaakt.’

 - ‘Is ze naar boven gelopen?’

 - ‘Iemand moet de slaapkamer stofzuigen.’  

 - ‘De lakens, de kussenslopen en de sprei moeten worden gewassen.’

 - ‘Eh, maar we hebben onze show.’

 - ‘Ja, we hebben geen tijd.’

12 Afdrukken maken
Sproet maakte vieze afdrukken met haar poten. Je kunt ook afdrukken maken van je 

handen of je vingers:

 - de handafdruk

 - de vingerafdruk

Maak vingerafdrukken op een vel papier. Je kunt dit doen met inkt (op waterbasis, anders 

kun je het moeilijk afwassen) of verf. Welke kleuren kies je? Daarna maak je er een 

poppetje of een beestje van. Hier zie je wat voorbeelden:

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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13 proppen gooien
Kijk naar de woorden die hieronder staan. Ze vormen tweetallen. Schrijf ieder woord op 

een vel papier. Maak er een prop van. Gooi de proppen door de ruimte. Als de tijd om is 

pak je een prop. Wat staat erop? Wie heeft het woord dat erbij hoort? Zoek elkaar zo snel 

mogelijk op.

het laken de sprei

het kussen de kussensloop

de heg de hark

boenen stofzuigen

Tip: Je wilt evenveel woorden hebben als dat er kinderen zijn. 

Is er een oneven aantal? Maak dan een drietal woorden. Bij de 

sprei en het laken kan bijvoorbeeld het dekbed. Heb je niet 

genoeg woorden? Bedenk er dan meer die bij het 

verhaal passen. Zoals vies en smerig, of de kuil en 

het gat.

14 Toneelspelen: zeggen dat iets moet 
worden gedaan
Als je aan de beurt bent, kies je iemand uit. Je 

vertelt de anderen dat er iets gedaan moet worden. 

Dat kan iets zijn uit het verhaal:

 - De tegels moeten (worden) geboend.

 - De trap moet (worden) afgeveegd.

 - De lakens, de kussenslopen en de sprei moeten (worden) gewassen.

Maar je kunt ook iets anders bedenken. De anderen gaan het dan (zogenaamd) doen. Doen 

ze het goed? Hebben ze begrepen wat je zei?
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MIJN HUIS
15 Hoor het woord

Klap in je handen als je het woord hoort:

- huis

Klap twee keer al je het woord hoort:

-  thuis

16 Tekenen
In het liedje wordt gezongen over een huis. Hoe ziet dat huis eruit? Welke kleuren hebben 

de ramen en de deur? En de tafel en de stoelen? Teken het huis van de buitenkant, én van 

de binnenkant. Gebruik de goede kleuren.

17 Kijk om je heen en vertel
Kijk om je heen, naar de dingen in de ruimte. Welke kleuren zie je? Oefen samen om zinnen 

te maken en te zeggen. Doe dat zo:

‘De deur is bruin.’  ‘Dat is een bruine kleur.’

‘De vloer is wit.’   ‘Het is een witte vloer.’

18 De ik/jij/hij-kaartjes: zich thuisvoelen

 
  ik / jij / hij-kaartjes

Leg de kaartjes omgekeerd op tafel. je kunt ook een ik/jij/hij-dobbelsteen gebruiken. Je 

kunt de kaartjes en de dobbelsteen vinden op onze website.

Pak een kaartje of rol met de dobbelsteen en maak een zin.

Bijvoorbeeld:

Je pakt het ‘jij’ kaartje:  ‘Jij voelt je thuis in jouw huis.’

Je gooit ‘wij’:     ‘Wij voelen ons thuis in deze stad.’

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/materialen
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EEN DROOMHUIS

19 Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Is kamal acht jaar?

 - Is Kamal op vakantie?

 - Gaat hij verhuizen?

 - Woont Kamal in een appartement?

 - Tekent Mia een paars huis?

 - Heeft het droomhuis van Max een lift  

 en een trap?

 - Is het droomhuis van Max paars?

 - Is er een glijbaan?

20 Wie zegt het?

 
 

  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Met de trap ga je naar boven.’

 - ‘En met de glijbaan kun je naar beneden.’

 - ‘Mijn slaapkamer is helemaal bovenin.’

 - ‘Er waren veel lange gangen.’

 - ‘We hadden geen tuin, maar wel een balkon.’

 - ‘In wat voor huis zou jij willen wonen?’ 

 - ‘Er is een zwembad in de tuin.’ 

 - ‘Hoe ziet jouw droomhuis eruit, Max?’

 - ‘We wonen al in ons droomhuis!’

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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21 Woordkaartjes aanwijzen
Leg de woordkaartjes bij het verhaal met de plaatjes naar boven op tafel. Iemand leest een 

woord voor. Kun jij het zo snel mogelijk aanwijzen? 

Weet je wat nog leuker is dan aanwijzen? Meppen! Als je de kaartjes verder uit elkaar legt, 

dan kun je met een vliegenmepper, of een sponshamer, op het juiste plaatje slaan. Ideeën 

om een sponshamer te maken vind je op ons blog.

22 Memory
Maak tien kaartjes met de woorden:

 - knal

 - pik

 - spier

 - vuur

 - pimpel

 - geel

 - zwart

 - wit

 - rood

Leg ze met de woorden naar beneden door elkaar op tafel. Probeer nu de paren die bij 

elkaar horen te vinden. Je mag bij elke beurt steeds 2 kaartjes omdraaien.

23 Verstoppen
Je kunt de kaartjes ook verstoppen. Iedereen gaat naar de gang, behalve de ‘verstopper’. 

Die verstopt de kaartjes op verschillende plekken. Wie kan zo snel mogelijk de kaartjes 

vinden die bij elkaar horen?

Wist je dat je ook knalrood kunt zeggen? Om de spelletjes te kunnen spelen, mag je knal en 

rood niet combineren, anders blijven vuur en geel over. Want vuurgeel bestaat niet.

24 Met een balletje gooien: wat voor?
Bedenk een vraag waar wat voor in voorkomt. Bijvoorbeeld:

‘Wat voor huisdieren heb jij?’

Ga in een kring zitten. Als je gooit, stel je de vraag. Als je vangt, geef je antwoord. Als 

iedereen is geweest, bedenk je samen een andere vraag en begin je opnieuw.

http://hotelhallo.kimkoelewijn.nl/#home
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25 Navertellen
Wat weet je nog over het verhaal? Deze vragen kunnen je helpen:

 - Met wie praten Max en Mia?

 - Wat is er met het huis gebeurd van Kamal?

 - Waar woonde hij?

 - Hoe ziet zijn droomhuis eruit?

 - Hoe ziet Mia’s droomhuis eruit?

 - Hoe ziet het droomhuis van Max eruit?
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DE BOUWPLAATS

26 Ra ra, wie is het?

 
 

  portretten

 - Hij of zij wordt uitgelaten.

 - Hij of zij hoopt dat er een snoepwinkel  

 gebouwd wordt.

 - Hij of zij stelt een vraag aan een meneer.

 - Hij of zij heeft oorbeschermers op.

 - Hij of zij heeft een helm op.

 - Hij of zij heeft heel veel zin in snoep.

27 Wie zegt het?

 
 

  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Ik hoop dat ze hier een snoepwinkel gaan bouwen.’

 - ‘Misschien wordt het wel een koekjesfabriek!’

 - ‘Horen jullie die boor?’

 - ‘O kijk! En daar staat een hoge hijskraan.’

 - ‘Mia, er staat een hek om dit bouwterrein.’

 - ‘Deze oorbeschermers beschermen mijn oren.’

 - ‘We bouwen een parkeergarage.’

 - ‘Waar wil je naartoe?’

 - ‘Naar de snoepwinkel.’

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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28 complimentjes geven: zeggen wat je vindt
Hoe kun je iemand een complimentje geven? Wat voor aardige dingen kun je zeggen? 

Praat er eerst over, schrijf het op en oefen. Ga daarna in een kring zitten en geef iedereen 

om de beurt een compliment. Gebruik:

 - Ik vind dat... 

 - Ik denk dat... 

Bijvoorbeeld:

 - Ik vind dat je goed je best doet in de klas.

 - Ik vind dat je heel aardig voor mij bent.

 - Ik denk dat je anderen graag helpt. 

Tip:

Complimentjes over hoe iemand eruit ziet zijn leuk, maar 

iets aardigs zeggen over wat iemand doet is leuker!

29 Iemand aansporen
Iedereen gaat stil in de ruimte staan. Als je aan de beurt bent, 

mag je rondlopen en de anderen één voor één aansporen iets te 

doen. Daarna is de volgende aan de beurt. Deze zinnen kun je gebruiken:

 - Kom, laten we gaan!  (de ander loopt met je mee naar de deur)

 - Kom, ga zitten.

 - Kom op, ga staan. 

 - Kom op, doe je ogen dicht.

 - Kom, doe je ogen open.

30 Met een balletje gooien: werkwoorden.
Schrijf de werkwoorden bij dit verhaal op een vel en hang het op zodat iedereen het 

kan zien. Er wordt een werkwoord gekozen om mee te beginnen. Dan wordt het balletje 

overgegooid. Als je gooit, zeg je een persoonlijk voornaamwoord. Zoals: ik, jij, u, hij, zij, wij, 

jullie, zij. Degene die vangt, maakt een zin met dat woord en het werkwoord. Daarna gooit 

hij of zij de bal naar de volgende, en zegt een persoonlijk voornaamwoord.

Bijvoorbeeld: het werkwoord is ‘bouwen’.

Charlie gooit naar Tia en zegt: ‘U’. Tia vangt en zegt: ‘U bouwt een huis.’ Daarna gooit Tia 

het balletje naar Gabriel en zegt: ‘zij’. En zo verder.



13

DE VERTELKOFFER
   vertelkoffer

 Deze spelletjes kun je spelen:

31 Ik ga op reis en ik neem mee:

Bijvoorbeeld:

A Ik ga op reis en ik neem mee…stiften.

B Ik ga op reis en ik neem mee…stiften en lijm.

C Ik ga op reis en ik neem mee…stiften, lijm en papier.

32 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?

KNUTSEL

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/vertelkoffers
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MIJN BUURMEISJE
33 Maak een woordspin

Een zaag en een hamer zijn gereedschap. Schrijf ‘het gereedschap’ in het midden van een 

papier of bord. Zet eromheen wat voor gereedschap je nog meer kent. Zet er ook andere 

dingen bij. Bij een hamer horen spijkers. En wat doe je met een hamer? Wat doe je met een 

zaag?

34 Rijmen
In een gedicht hóeven woorden niet 

te rijmen, maar het mág wel. Welke 

woorden rijmen in dit gedicht? Schrijf ze 

op. Weet je nog meer woorden die op 

deze woorden rijmen? Wat betekenen 

de woorden?


