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BANGE OMA

Nog meer Hotel Hallo - Thema 5

Er was eens...
 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

KATJA DE TOVERFEE
2 Ja of nee?
 Ja? Ga staan. Nee? Blijf zitten.

 - Past opa op de kinderen?

 - Brengt oma Katja naar bed?

 - Mag Katja een sprookje uitkiezen?

 - Vindt oma de sprookjes leuk?

 - Leest Katja een sprookje voor?

 - Vertelt Katja een sprookje?

 - Is Katja een toverfee?

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/strips
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3 Ra ra, wie is het?

 
 

  portretten

 - Zij past op.

 - Zij moet naar bed.

 - Zij gaat voorlezen.

 - Zij mag een verhaaltje uitkiezen.

 - Zij vindt sprookjes eng.

 - Zij bedenkt zelf een sprookje.

 - Zij leest voor uit het sprookjesboek.

4 Wie zegt het?

 
 

  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Kies maar een boekje uit, dan lees ik voor.’

 - ‘Sneeuwwitje.’ 

 - ‘Met die gemene stiefmoeder? En die giftige appel?’

 - ‘Het zijn maar sprookjes hoor.’

 - ‘Er was eens een meisje.’

 - ‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’

 - ‘Vooruit dan maar, je krijgt je zin.’

 - ‘Er was eens een prinsesje.’

5 Navertellen
 Wat weet je nog over het verhaal? Deze vragen kunnen je helpen:

 - Waarom brengt oma Katja naar bed?

 - Uit welk boek kiest Katja de verhalen?

 - Waarom vindt oma sneeuwwitje griezelig?

 - Waarom vindt ze Hans en Grietje niet leuk?

 - Wat vindt oma van kleinduimpje?

 - Welk verhaal vertelt Katja aan oma?

 - Wat doet oma als het sprookje van Katja uit is?

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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6 Maak een woordspin
 Zet in het midden: het sprookje. Schrijf daaromheen verschillende sprookjes en wie en wat 

daarbij hoort. Praat erover. 

7 Tekenen
 In een sprookje zijn er altijd goede mensen of dieren, slechte mensen of dieren, en speciale 

voorwerpen. Kies een aantal sprookjes en teken deze drie categorieën. Bijvoorbeeld:

goed slecht belangrijk

kleinduimpje kleinduimpje, 
zijn broers

de reus de zevenmijlslaarzen

doornroosje doornroosje, de prins de boze fee het spinnenwiel

8 Toneelspelen
 Neem een sprookje in je hoofd. Beeld het uit. Kunnen de anderen raden om welk sprookje 

het gaat?

9 En ze leefden lang en gelukkig...
 Sprookjes hebben bijna altijd een goed einde. De prinses en de prins trouwen, de wolf valt 

in de put, de heks wordt in de oven geduwd. Maar zou het niet leuk zijn als het eens anders 

liep? Misschien vindt Sneeuwwitje de prins maar saai, en trouwt ze liever met één van de 

dwergen. Bedenk samen een ander einde voor een aantal sprookjes.
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10 Ra ra, wie is het?

 
  portretten

 - Hij of zij doet net alsof hij/zij Roodkapje is.

 - Hij of zij interviewt Roodkapje.

 - Hij of zij brengt iets lekkers naar grootmoeder.

 - Hij of zij doet net alsof hij/zij de boze wolf is.

 - Hij of zij kietelt Katja.

11 Wie zegt het?

 
  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Jij gaat mij interviewen.’

 - ‘Zeg Roodkapje waar ga je heen?’

 - ‘Waarom heb je zo’n rare naam?’

 - ‘Ik woon in het sprookjesbos.’

 - ‘Ik ga mijn grootmoeder iets lekkers brengen.’

 - ‘Ben je niet bang voor de wolf?’

 - ‘Ik doe alsof ik de boze wolf ben, goed?

 - ‘Waarom heb je Roodkapje opgegeten?’

 - ‘Ik heb zes geitjes opgegeten.’

 - ‘Ik zou maar oppassen, meisje.’

12 Samen praten: bestaan
 In sprookjes komen veel dingen voor die niet bestaan. En er gebeuren dingen die niet 

kunnen. Praat samen over Roodkapje. Welke dingen bestaan, en welke niet? Wat kan er wel 

gebeuren en wat niet?

ROODKAPJE

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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13 Zoek op en zing!
Er bestaat een liedje over Roodkapje. Het begint met de zin:

‘Zeg, Roodkapje, waar ga je heen, zo alleen, zo alleen?’

Zoek het liedje op en zing het samen.

ER WAS EENS 
EEN FEESTJE

14 Hoor het woord.
 Steek je hand op als je dit woord hoort:

 - feestje

 - die

15 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?
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16 Vertellen
Veel sprookjes beginnen met: ‘Er was eens…’

Die verhalen gaan over iets, dat een tijd geleden is gebeurd.

Hieronder staat een kort verhaaltje. Jij mag het verhaal navertellen. Maar dan moet je 

beginnen met: ‘Er was eens…’

Bijvoorbeeld:

Er is een prins.       Er was eens een prins.

Hij draagt een rare kroon.    Hij droeg een rare kroon.

Nu jij!

Er is een prinses.       ______________________________________ 

Ze is jarig.        ______________________________________ 

De koning geeft een paard cadeau.  ______________________________________ 

De heks vliegt weg op haar bezemsteel. ______________________________________ 

Kleinduimpje geeft broodkruimels.  ______________________________________ 

De boze wolf mag niet komen.   ______________________________________

De koningin komt naar het feest.   ______________________________________ 

De kikker brengt een bal van goud.  ______________________________________ 
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17 Ja of nee?
 Ja? Steek je hand op.

 Nee? Doe je hand omlaag.

 - Leest Max een boek?

 - Is de titel: ‘Het spook van het kasteel’?

 - Is Rita Rover de schrijfster van dat boek?

 - Komt oma binnen?

 - Draagt Rita een zonnebril?

 - Heeft ze bruine kleren aan?

 - Mag Max haar nieuwe boek lezen?

 - Mag Mia het boek ook lezen?

18 Wie zegt het?

 
  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Dag, mevrouw Rover.’

 - ‘Daar zit mijn zoon, Max.’

 - ‘Ha! En hij leest mijn boek!’

 - ‘Dag Max.’

 - ‘Ik ben bezig aan een nieuw boek.’

 - ‘En ik kan me thuis niet concentreren.’

 - ‘Welk boek vond je het griezeligst?’

 - ‘Niet verklappen!’

RITA ROVER

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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19 Ra ra, wie is het?

 
  portretten

 - Hij of zij staat in de lobby.

 - Hij of zij zit te lezen.

 - Hij of zij heeft zwarte kleren aan.

 - Hij of zij is een schrijfster.

 - Hij of zij logeert in Hotel Hallo.

 - Hij of zij mag Rita Rover tips geven over haar nieuwe  

 boek.

20 Maak een woordspin
 Zet in het midden: het boek. Zet eromheen woorden die daarmee te maken hebben. Zoals 

lezen, de kaft, de bladzijde, het papier, het verhaal, etc. Maak er tekeningen bij.

21 Spinner
 Maak een spinner met daarop:

 - de weerwolf

 - het monster

 - het spook

 - de trol

 - de geest

 Je kunt de woorden op de spinner schrijven, en/of een tekening maken. Spreek af hoe je de 

griezelige dingen kunt uitbeelden. Wat doet een trol? Loopt hij misschien krom? Wat doet 

een geest? Hetzelfde als een spook, of iets anders? Verzin enge en grappige dingen. Spin nu 

om de beurt. Waar kom je op? Beeld het uit. De anderen doen net of ze bang zijn. 

22 Eng, enger, engst
 Schrijf of teken alles wat je eng vindt. Zoals 

het monster, de weerwolf, de reuzenpin, 

etc. Zet ze nu op volgorde. Wat je het engst 

vindt komt bovenaan, wat je niet zo eng 

vindt zet je onderaan.

de reuzespin

de geest

de weerwolf

de trol

het spook

het monster

de vampier

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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23 Stokjes trekken

 
  ik / jij / hij-kaartjes

 Zet de werkwoorden in het lijstje bij het verhaal op een houten ijsstokje. Zet de stokjes 

in een potje met zand, zodat je niet kunt lezen wat erop staat. Leg de ik/jij/hij-kaartjes 

omgekeerd op een stapel. Pak een kaartje en een stokje, en maak een zin.

 Bijvoorbeeld:

 - Je pakt het hij-kaartje.

 - Je trekt het waarschuwen stokje.

 - Je zegt: ‘Hij waarschuwt zijn vriend.’

24 Toneelspelen
 Bedenk samen hoe je de werkwoorden die hieronder staan kunt uitbeelden. Oefen met 

elkaar. Zet de woorden op een spinner. Wanneer het jouw beurt is, spin je de spinner. Beeld 

het woord dat gespind wordt uit. Vonden de anderen dat je het goed hebt gedaan? Dan is 

de volgende aan de beurt. 

 - zich concentreren

 - griezelen

 - waarschuwen 

25 Navertellen
 Vertel elkaar over het verhaal. 

 Deze vragen kunnen je helpen:

 - Wat voor soort boek leest Max?

 - Wie heeft het boek geschreven?

 - Wie logeert er in het hotel?

 - Wat vraagt Rita Rover aan Max?

 - Is Max blij dat hij Rita mag helpen?

 - Is Max ook een beetje bang?

 Tip:

 Als je de kamer donker kunt maken, dan kun je het voorlezen van het verhaal heel griezelig 

maken. Je hebt daar een zaklamp voor nodig. Doe het licht uit. Doe de zaklamp aan en 

houdt hem onder je kin, terwijl je naar boven schijnt. Brrrr!

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/materialen
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DE SHOW VAN 
KATJA EN LILLIE

26 Wie zegt het?

 
  portretten

 - ‘Wij doen stiekem deze show.’

 - ‘Ja, wij gaan een fantasieshow doen.’

 - ‘Zet de muziek maar aan, Katja.’

 - ‘Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik de regenboog.’

 - ‘Ik zie een kabouter!’

 - ‘Dag wolkje, hoe gaat het met jou?’

 - ‘Max, je moet je fantasie gebruiken.’

 - ‘Je kunt gewoon je show doen in de tuin.’

 - ‘Jullie mogen de microfoon een keertje lenen.’

 - ‘Afgesproken?’

27 Ja of nee?
 Ja? Steek je hand op.

 Nee? Doe je hand omlaag.

 - Zijn Katja en Lillie te gast in de show?

 - Doen Katja en Lillie de show zelf?

 - Gaan ze een zeemeermin interviewen?

 - Gaan ze een knuffel interviewen?

 - Is Max boos?

 - Mogen Katja en Lillie de microfoon lenen?

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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28 Samen iets afspreken
 Ga in tweetallen zitten. Spreek samen af wat je gaat doen. Je kunt bijvoorbeeld aan een 

tafel gaan zitten, of op de grond. Of je kunt naar de gang gaan, of iets op het bord tekenen. 

Eén van jullie mag iets verzinnen. De ander gaat akkoord. Daarna is de ander aan de beurt.

 Bijvoorbeeld:

 1 ‘Zullen we afspreken dat we in de hoek gaan staan?’

 2 ‘Ja, afgesproken.’    (Jullie gaan in de hoek staan.)

 

 1 ‘We gaan naar de gang, afgesproken?’

 2 ‘Afgesproken!’     (Jullie lopen naar de gang.)

29 Toneelspelen: gebruik je fantasie
 Katja en Lillie zeggen tegen Max dat hij zijn fantasie moet gebruiken. Hij moet net 

doen alsof de knuffel kan praten. Max vindt dat Katja en Lillie ook hun fantasie moeten 

gebruiken. Waarom?

 Nu moeten jullie je fantasie gebruiken. Je gaat naar de gang. De anderen blijven zitten. Als 

je binnenkomt, staat er zogenaamd iets in de ruimte. Iets uit het lijstje hieronder. Wat doe 

je? Een eenhoorn wil je misschien aaien, of een wortel geven. En wil de kabouter op je hand 

zitten? Een monster is natuurlijk heel eng. Of is het een grappig monster? Beeld het uit. De 

anderen moeten raden, wat er in de ruimte staat.

 - de eenhoorn

 - het elfje  

 - de kabouter  

 - de zeemeermin 

 - het monster
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30 Tekenen
 Vouw een vel papier in vieren. Op het bovenste deel komt een hoofd, op het deel 

daaronder een lijf, op het deel daaronder de benen en daaronder komen de voeten of 

poten. Iedereen begint met het tekenen van een hoofd. Gebruik je fantasie! Vouw het 

vel nu zo dat je het hoofd niet ziet, maar wel het deel waar het lijf moet komen. Geef de 

tekening door aan degene die rechts van je zit. Jij krijgt van degene links ook een tekening. 

Nu tekent iedereen het lijf. Niet bij elkaar kijken! Vouw het vel weer zo dat alleen het 

volgende deel te zien is. Dat zijn de benen. Nu tekent iedereen de benen. Ga zo door totdat 

de tekeningen af zijn. Vouw de vellen open. Wat zie je?

 Tip:

	 Zet	streepjes	zodat	je	weet	waar	je	moet	beginnen	met	tekenen.	Wil	je	hier	een	filmpje	

over zien? Ga dan naar ons blog:

 http://hotelhallo.kimkoelewijn.nl

 Of kijk op ons YouTube-kanaal.

31 Maak een woordspin
 Maak een woordspin met het woord ‘de kabouter’. Zet daaromheen alles wat met een 

kabouter te maken heeft. Waar wonen kabouters? Hoe zien ze eruit? Ken je verhalen 

waar kabouters in voorkomen? Bestaan ze wel echt? Zet de woorden erbij. Vergeet 

de lidwoorden niet. Tekenen mag altijd! Maak ook een woordspin met het woord ‘de 

zeemeermin’.

32 Navertellen
 Vertel elkaar over de radioshow. 

 Deze vragen kunnen je helpen:

 - Wie doen de show?

 - Wie is de gast?

 - Wie komt er binnen?

 - Wat zegt hij?

http://hotelhallo.kimkoelewijn.nl
https://www.youtube.com/channel/UCPxHZGqNnFb9BJ5GRYtJS2A
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DE VERTELKOFFER
   vertelkoffer

33 Sprookjes
 Lees samen de sprookjes uit de koffer en bekijk de illustraties goed. Ken je de sprookjes? 

Misschien zijn er in het land waar je vandaan komt andere sprookjes. Praat erover.

VERKLEED

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

