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SPROET DE BRUID

Nog meer Hotel Hallo - Thema 6

Wat een feest!
 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

DE BRUILOFT
2 Ra ra, wie is het?

 
  portretten

 - Zij maken een uitnodiging.

 - Hij of zij geeft de uitnodiging aan Veerle.

 - Hij of zij gaat trouwen met Kasper.

 - Hij of zij rent naar de tafel.

 - Hij of zij likt de taart van de grond.

 - Hij of zij vindt dat Kasper en Sproet goed  

 bij elkaar passen.

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

 
  portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Wat zijn jullie aan het doen?’ 

 - ‘Dit is een uitnodiging.’

 - ‘Aha, Sproet gaat trouwen. En met wie?’

 - ‘En wanneer gaat ze trouwen?’

 - ‘Ik haal limonade en rietjes, en broodjes en servetten.’

 - ‘Sproet, wil jij met Kasper trouwen?’

 - ‘Die passen goed bij elkaar!’

 - ‘Ze worden vast heel gelukkig samen!’

4 Samen praten: vieren
Je kunt een bruiloft vieren, of een verjaardag. Wat kun je nog meer vieren? Hoe gaat dat 

dan? Schrijf en teken terwijl je samen praat.

5 Ren je rot: bij elkaar passen
Opa vindt dat Kasper en Sproet goed bij elkaar passen. Want ze zijn allebei stout!  Ze zijn 

een goed paar. Hieronder zie je nog meer paren. Wat weet je over hen? Waarom passen ze 

zo goed bij elkaar? Print hun portretten uit. Hang oma, Max, Katja, Wim en Gijs op de muren 

in de ruimte. Hang ze niet te dicht bij elkaar. De andere portretten (met opa, Mia, Lillie, 

Veerle en Manon) worden omgekeerd door elkaar op tafel gelegd. Kies een spelleider. De 

spelleider kiest een portret en houdt het omhoog. Ren nu zo snel mogelijk naar de persoon 

die daarbij past. Wie is het snelst?

Bijvoorbeeld: de spelleider houdt het portret van Veerle omhoog. Iedereen rent naar het 

portret van Wim.

 - oma en opa

 - Max en Mia

 - Katja en Lillie

 - Wim en Veerle

 - Gijs en Manon

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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6 Uitnodigingen maken
Stel dat je volgende week jarig bent. Je mag een groot feest geven, met taart en pizza. Of 

iets anders dat je lekker vindt. Misschien komt er een goochelaar, of gaan jullie zwemmen. 

Maak nu een uitnodiging voor je verjaardag. Wat moet er allemaal op de kaart staan? 

7 Maak een woordspin
Schrijf in het midden ‘de bruiloft’. Wat hoort er allemaal bij een bruiloft? En wat doen 

mensen op een bruiloft? Schrijf de woorden eromheen, en zet er tekeningen bij.

8 Samen praten en tekenen: verwennen
Wat kan iemand doen om jou te verwennen? Wat vind je bijvoorbeeld leuk om te doen? 

Wat vind je lekker om te eten of te krijgen? Schijf het op en maak er tekeningen bij.

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

 - Wat zijn Katja en Lillie aan het doen?

 - Wie komt er binnen?

 - Vindt Veerle het leuk dat de hondjes gaan trouwen?

 - Wat doet ze om te helpen met het feest?

 - Waar is de bruiloft?

 - Wat doen Kasper en Sproet?

 - Wat zegt opa?
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10 Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Is Wim jarig?

 - Heeft oma een taart gebakken?

 - Hebben Max en Mia de stoel versierd?

 - Hebben Max en Mia feesttoeters en slingers?

 - Gaat Wim op een ballon zitten?

 - Zingen oma en Max voor opa?

 - Zingen Max en Mia voor opa?

 - Gaat Max trakteren?

11 Ra ra, wie is het?

 
  portretten

 - Max en Mia denken dat hij of zij jarig is.

 - Hij of zij versiert de stoel

 - Hij of zij geeft een kookboek cadeau.

 - Hij of zij geeft kruiden aan Wim.

 - Hij of zij pakt de cadeautjes uit.

 - Hij of zij trakteert gebakjes.

DE VERJAARDAG

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

 
  portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Er hangen geen slingers in de kamer.’

 - ‘En oma heeft geen taart gebakken.’

 - ‘Maar wij hebben het wel onthouden.’

 - ‘We hebben de studio versierd.’

 - ‘Er hangen slingers en ballonnen.’

 - ‘We hebben ook cadeautjes ingepakt.’

 - ‘Maar ik ben niet jarig.’

 - ‘Ik zal trakteren.’

13 Er is er één jarig...
Schrijf de maanden van het jaar op het bord of op een groot vel papier. Zet het liedje ‘Dit 

Zijn De Dagen Van Het Jaar’ op, van Hotel Hallo deel 1. Weet je nog hoe de maanden 

heten? Ga hierna in een kring zitten. Gooi een balletje naar iemand (of wijs iemand aan). 

Vraag wanneer die persoon jarig is. Degene die vangt zegt wanneer zijn of haar verjaardag 

is, en ook hoe oud hij of zij dan wordt.

 Bijvoorbeeld:

 1 Wanneer ben je jarig?

 2 ‘Ik ben jarig op 19 mei.’

  of: ‘Ik ben 19 mei jarig.’

  of: ‘Negentien mei.’

  ‘Dan wordt ik tien.’

14 De verjaardagskalender
Op onze website kun je, onder materialen de Hotel Hallo verjaardagskalender vinden. Print 

de kalender uit en hang hem op. Zet nu jullie verjaardagen erop.

15 Raden: uitdelen
Denk aan iets wat je ooit hebt uitgedeeld. De anderen moeten raden wat dat is. Ze mogen 

alleen maar vragen stellen die je met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden. Kunnen ze het raden?

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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16 Hoor het woord
 Klap in je handen als je het woord hoort:

 - ik

17 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?

LANG ZAL IK LEVEN

HET AFSCHEID
19 Ja of nee?

Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Zitten Mia en Katja op de bank?

 - Komen er een man, een vrouw en twee  

 kinderen binnen?

 - Staat Manon bij de computer?

 - Heten de vrouwen Ellen en Marissa?

 - Was er een afscheidsfeest voor het gezin?

 - Gingen ze naar het vliegveld?

 - Eten ze vanavond in een restaurant?

18 Zingen
Zijn er andere verjaardagliedjes die je kent in het Nederlands? Of in een andere taal? 

Leer ze elkaar en zing ze samen!
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20 Wie zegt het?

 
  portretten

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

 - ‘Uit welk land komen jullie?’

 - ‘We zijn vanmorgen heel vroeg naar het vliegveld gegaan.’ 

 - ‘We zouden naar Indonesië vliegen.’

 - ‘Ja, en daarom hadden we gisteren een feest, een afscheidsfeest.’

 - ‘We durven niemand te bellen.’

 - ‘Eten jullie vanavond in het hotel?’

21 Toneelspelen: afscheid nemen
 Als je afscheid neemt van iemand die 

 weggaat, kun je dit zeggen:

 - Ik ga je missen!

 - Ik vind het zo jammer dat je weggaat!

 - Laten we contact houden!

 - We houden contact!

 - Veel geluk in ...

 - Een goede reis!

Wat kun je nog meer zeggen? Schrijf alles op.

Iedereen gaat in een kring staan, en jij in het midden. 

Doe je ogen dicht, wijs naar voren en draai in de rondte. 

Stop en kijk. Wie wijs je aan? Je gaat nu afscheid nemen van deze persoon. Je vindt het héél 

erg, want jullie zijn de beste vrienden. Wat zeg je? Wat doe je? Je mag spieken!

22 Toneelspelen: iets niet durven
Bedenk iets dat je zogenaamd niet durft te doen. Het mag iets geks zijn, zoals een potlood 

aanraken, op een stoel zitten, de kamer binnenkomen, etc. Beeld het uit. Kunnen de 

anderen raden wat je niet durft?

Bijvoorbeeld: je staat in de gang bij de deur. Je stapt met één voet naar binnen, maar je 

trekt je been snel weer terug. Je kijkt héél bang.

De anderen raden: ‘Je durft niet naar binnen te komen!’

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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23 Ja of nee?

Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Staan Max en Mia op het dak van Hotel Hallo?

 - Staan er ook gasten op het dak?

 - Zijn Pollie en Sproet op het dak?

 - Hebben Max en Mia oliebollen gegeten?

 - Mogen Max en Mia ook champagne drinken?

 - Geeft Max een zoen aan Mia?

 - Wenst Max voor het nieuwe jaar dat hij veel snoep krijgt?

 - Wenst Katja dat ze naar bed mag?

 - Laat Katja een boer?

24 Wie zegt het?

 
  portretten

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

 - ‘We staan op het dak!’

 - ‘We hebben lekker oliebollen gegeten!’

 - ‘En appelflappen! Met veel poedersuiker!’

 - ‘Voor jullie hebben we appelsap met prik.’

 - ‘O, kijk! Daar steken ze al vuurpijlen af.’

 - ‘Kijk eens naar dat vuurwerk. Prachtig!’

 - ‘Wat een harde knallen!’

 - ‘Wat wens jij voor het nieuwe jaar, Max?’

 - ‘Eh...dat ik veel met m’n vriendinnen kan spelen, en veel snoep mag eten.’

OUD EN NIEUW

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

 
  portretten

 - Zij zijn binnen.

 - Hij of zij is in slaap gevallen.

 - Hij of zij zit naast Katja.

 - Hij of zij vraagt om een zoen van Max.

 - Hij of zij wenst dat er veel interessante gasten naar het hotel komen.

 - Hij of zij wenst dat ze meester Tim krijgt.

26 Toneelspelen: tellen
Als het bijna nieuwjaar is, tel je terug van tien naar één. Dat noem je aftellen. Doe net of 

het bijna nieuwjaar is en tel samen af. Wat zeg je als het nieuwjaar is? En wat doe je?

27 Maak een woordspin
Zet oud en nieuw in het midden van de spin. Zet eromheen wat daarmee te maken heeft. Er 

staan al veel woorden in de woordenlijst!

28 Samen praten: opblijven
Hoe laat moet jij naar bed? Mag je langer opblijven in het weekend? Mag jij opblijven met 

oud en nieuw? Lukt dat ook? Hoe oud was je, toen je voor het eerst mocht opblijven? Mag 

je ook wel eens lang opblijven voor iets anders?

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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DE VERTELKOFFER 
   vertelkoffer

29 Ik ga op reis en ik neem mee:
 Bijvoorbeeld:

 A: Ik ga op reis en ik neem mee… een boek.

 B: Ik ga op reis en ik neem mee… een boek en een kaart.

30 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?

 

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

