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HARRINGHAPPEN

Nog meer Hotel Hallo - Thema 7

Buren
 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

VREEMD ETEN
2 Ja of nee?

Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Is Mia op stap met Michelle?

 - Komt Michelle uit Zwitserland?

 - Is Michelle een jongen?

 - Gaan ze naar een patatkraam?

 - Vindt Michelle de haring lekker?

 - Eten Mia en Michelle een broodje haring?

 - Is kibbeling gefrituurde vis?

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/strips
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3 Koekhappen
Koekhappen is een spelletje dat vroeger in Nederland veel op verjaardagen werd gespeeld. 

Het lijkt een beetje op haringhappen, want je neemt een hap van iets dat in de lucht hangt. 

Maar bij koekhappen mag je je handen niet gebruiken! 

Hang een plak ontbijtkoek, of cake aan een touwtje. Hou je handen op je rug. Probeer nu 

de koek van het touwtje te happen. Succes!

Tip:

Moedig elkaar aan. Weet je nog hoe dat moet? Kijk op p. 43 van het tekstboek Hotel Hallo 

deel 1.

4 Pardon!
Ga in een kring zitten en gooi een balletje naar elkaar. Als je vangt moet je een excuus 

maken, maar je mag niet hetzelfde zeggen als de persoon die vóór je de beurt had.

Bijvoorbeeld:

 - Joyce vangt de bal: ‘Pardon!’

 - Ze gooit de bal naar Thomas.

 - Thomas vangt de bal: ‘Excuseer!’

5 Tekenen en toneelspelen
Teken de etenswaren uit het verhaal op een papieren bordje. Op één bord past steeds één 

gerecht. Maak een menukaartje waar je al het eten opschrijft. Nu doe je net of je in een 

restaurant bent. Iemand is de ober en geeft een menukaart. Wat wil je bestellen? Weet de 

ober om welk bordje het gaat?

de gerechten:

 - een broodje paling

 - garnalen

 - kibbeling

 - een haring

 - een kroket

 - een frikandel

Weet je nog?

Zo kun je iets bestellen:

 - Goedendag.

 - Ik wil graag ... bestellen.

 - Heeft u voor mij misschien ...
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6 Maak een woordspin
Zet in het midden: ‘Nederlands eten’ en daaromheen eten dat typisch Nederlands is. Maak 

er tekeningen bij. Zijn er dingen bij die je nog niet hebt gegeten? Wat vind je lekker? Wat 

vind je vies?

Maak nu een spin met in het midden ‘Vlaams eten’.

Waar kom jij vandaan? Wat voor lekkere dingen kun je daar eten?

7 Opzoeken: de markt
Op een markt zijn veel kramen, waar je van alles kunt kopen. Zoek op het internet plaatjes 

van markten in Nederland. Wat verkopen ze daar? Hoe zouden de kramen heten?

8 Tekenen: glibberig en slijmerig
Michelle vindt de haring maar glibberig en slijmerig. Kun je nog meer dingen bedenken 

die glibberig zijn? Of slijmerig? Of glibberig en slijmerig? Teken ze op een vel en schrijf er 

glibberig of slijmerig bij.

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

 - Met wie is Mia op stap?

 - Waar komt Michelle vandaan?

 - Wat eet de mevrouw bij de   

 viskraam?

 - Hoe eet Michelle de vis?

 - Wat denkt Mia dat Michelle  

 vast lekker vindt?

 - Wat vindt Michelle van  

 Nederlands eten?
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10 Wie zegt het?

 
  portretten

Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Je spreekt geen Nederlands!’

 - ‘Ik dacht dat je uit Nederland kwam.’

 - ‘Ik kom uit Friesland.’

 - ‘Er zijn veel boerderijen en weilanden.’

 - ‘We zijn bekend om onze koeien.’

 - ‘En je kunt er heel goed zeilen.’

 - ‘Dus misschien is er dit jaar geen Elfstedentocht?’

 - ‘Als het wel doorgaat, doe jij dan mee?’

 - ‘Ik hou niet echt van schaatsen.’

11 Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Komt Ymkje uit Nederland?

 - Woont Ymkje in Friesland?

 - Is Friesland een provincie van Nederland?

 - Spreekt Ymkje Fries?

 - Spreken Max en Mia Fries?

 - Is de Elfstedentocht een schaatswedstrijd?

 - Is er ieder jaar een Elfstedentocht?

 - Houdt Ymkje van schaatsen?

FRIESLAND

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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12  Toneelspelen
Eén van jullie komt van een andere planeet. Daar is alles anders. Hij of zij herkent niets in 

de kamer en vraagt steeds wat iets is. Jij geeft antwoord. Gebruik:

 - Dat noem je ...

 - Dat noemt men ...

 - We noemen dat ...

 - Zo’n ... noem je ...

Bijvoorbeeld:

(Wijs naar een stoel.)  ‘Wat is dat?’

 - We noemen dat een stoel.

(Pak een potlood.)  ‘Wat is dit?’

 - Dat noem je een potlood.

13 Bingo!
Speel samen bingo met de kaarten van thema 7. Het geeft niet als je nog niet alle woorden 

kent. Oefen even voordat je begint. Je vindt de bingokaarten en de woordkaartjes op onze 

website.

14 Hopen
Iedere winter hoopt Ymkje dat de Elfstedentocht doorgaat. Hoop jij wel eens op iets? Het 

kan iets kleins zijn. Bijvoorbeeld dat je hoopt dat je vanavond pizza gaat eten. Of iets heel 

belangrijks. Bedenk iets. Vraag hulp als je niet weet hoe je het zegt! Ga daarna in een kring 

zitten en vertel om de beurt waar jij op hoopt. Herhaal elkaars zinnen.

15 Woordspin: kies een provincie
Kies een provincie van Nederland. Zet de naam in het midden van de woordspin. Zoek 

samen op wat er bij de provincie hoort en zet het eromheen. Ben je daar weleens geweest? 

Lijkt het je leuk deze provincie te bezoeken?

Bijvoorbeeld: Noord-Brabant

Eindhoven, Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch (steden)

PSV, Willem II (voetbal)

Bossche bol, worstenbroodje (eten)
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16 Navertellen
Vertel elkaar over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

 - Waar komt Ymkje vandaan?

 - Welke talen spreekt Ymkje?

 - Kunnen Max en Mia Fries verstaan?

 - Welke dingen horen bij Friesland?

 - Waarom heet de Elfstedentocht zo?

 - Waarom is de tocht zo bijzonder?

17 Hoor het woord
Klap in je handen, ga staan, of doe iets anders wanneer je het 

woord hoort.

- Nederland

18 Het telefoonspel
Denk aan een woord of zin die je in het liedje hebt gehoord. 

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

kind dat links van je zit. Die doet hetzelfde. Zo ga je de kring 

rond tot het kind rechts van jou het woord of de zin weer in 

jouw oor fluistert. Hoor je hetzelfde als waar je mee begon?

ALS IK AAN 
NEDERLAND DENK
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TANTE SARA
19 Ja of nee?

Ja? Ga staan. 

Nee? Blijf zitten.

 - Maakt oma stamppot met rookworst?

 - Maakt Veerle witlof met kaassaus?

 - Maakt Veerle stoofvlees?

 - Houdt Veerle van koken?

 - Komt haar broer op bezoek?

 - Komt de tante van Max op bezoek?

 - Krijgt Pollie een spiegel met een bel?

 - Krijgt Sproet een bot?

 - Krijgt Max een kookboek?

20 Wie zegt het?

 
  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘Ik denk dat oma stamppot aan  

 het maken is met rookworst.’

 - ‘Of witlof met kaassaus en  

 aardappelpuree.’

 - ‘Nee, ik ruik geen rookworst.’

 - ‘Het ruikt naar stoofvlees.’

 - ‘Dan is jouw mama aan het  

 koken, Max!’

 - ‘Dat was een verrassing!’

 - ‘Ik ben blij dat je er bent!’

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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21 Toneelspelen: op bezoek
Als jouw tante op bezoek kwam, wat zou je dan willen hebben? Schrijf het op. Nu ga je naar 

de gang. Als je weer binnenkomt, doe je net of je op bezoek komt. De anderen zeggen hoe 

blij ze zijn dat je er bent. Jij zegt dat je ook heel blij bent dat je iedereen ziet. Gebruik één 

van de zinnen:

 - Ik ben blij dat je er bent.

 - Dat doet me plezier!

 - Het doet me plezier dat je bent gekomen.

 - Dat is fijn! 

 - Het is fijn om hier te zijn.

Daarna geef je iedereen waar ze om hebben gevraagd. Je zegt:

‘Ik heb iets voor je meegebracht.’ Ze doen net of ze het cadeau uitpakken, zeggen wat het 

is, en ze bedanken je. Daarna is een ander aan de beurt.

22 Maak een woordspin
Zet in het midden het woord koken. Wat hoort daar allemaal bij? Waar kook je, 

bijvoorbeeld? Wat heb je nodig om te koken?

23 Maak een kookboek
Zoek één of meer gerechten uit die je graag eet. Zoek het recept op, of vraag thuis hoe je 

het maakt. Je moet weten:

 - Wat je nodig hebt (de ingrediënten);

 - Hoeveel je van alles nodig hebt;

 - Wat je met de ingrediënten moet doen.

Doe de gerechten van iedereen bij elkaar, om 

er een kookboekje van te maken. Het mogen 

ook toetjes zijn! Tekeningen maken het 

boekje nog mooier.
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24 Ja of nee  
 Ja? Ga zitten.

 Nee? Blijf staan.

25 Wie zegt het?

 
  portretten

 Wie heeft dit gezegd? Kun je de zin herhalen?

 - ‘We hebben Ruud op bezoek.’

 - ‘En we hebben Judith te gast.’

 - ‘Ja, en we hoorden ze kibbelen.’

 - ‘Wat een flauwekul!’

 - ‘Wij hebben de beste frieten.’

 - ‘En wij hebben paling, niet?’

 - ‘Bah, haring!’

 - ‘Nou, wij hebben mokkataart.’

 - ‘En tompoezen, nietwaar, Ruud?’

 - ‘Ja, en we hebben ook veel leuke dingen,  

 zoals tulpen en molens.’

 - ‘Klompen! Die draagt toch niemand, zeg!’

26 Wat hoort waar?
Judit en Ruud noemen veel dingen die bij Nederland of bij België horen. Neem een groot 

vel papier en zet een streep in het midden. Schrijf aan de ene kant ‘Nederland’, en aan de 

andere kant ‘België’. Schrijf en teken nu samen wat waar hoort. Kun je nog meer dingen 

bedenken? Zet die er dan bij.

NEDERLAND 
   EN BELGIË 

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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27 Vlaggen
Maak Nederlandse en Belgische vlaggetjes. Weet je hoe ze eruit zien? Wijs een spelleider 

aan. Hij of zij noemt iets op. Hoort dit bij Nederland, of bij België? Hou de vlag omhoog die 

erbij hoort. 

28 Toneelspelen: onzin!
Wijs iets aan en zeg er iets over wat niet klopt terwijl je iemand aankijkt. Degene die je 

aankijkt reageert, en zegt dat het onzin is. Gebruik:

 - ..., niet?

 - ..., nietwaar?

 - ..., hé?

 - Nonsens.

 - Onzin.

 - Wat een onzin!

 - Dat is onzin.

 - Flauwekul.

 - Wat een flauwekul!

 Bijvoorbeeld:

 Je wijst een potlood aan.

 - ‘Dit is een tafel, niet waar?’ ‘Wat een onzin.’

 Je wijst Mara aan.

 - ‘Dit is Sydney, hé?’   ‘Nonsens.’ 

29 Bingo!
Speel samen Bingo met de woordkaartjes bij dit thema. 
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DE VERTELKOFFER
   vertelkoffer
 

 Zitten er strips in de koffer? Die kun je samen lezen. Misschien zit er iets lekkers in dat kan 

worden uitgedeeld? Natuurlijk kun je ook weer spelletjes spelen:

30 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...

Bijvoorbeeld:

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

31 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?

32 Ik ga op reis, en ik neem mee...
 

 Bijvoorbeeld:

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

 B Ik ga op reis en ik neem mee… 

 een stripalbum en bonbons.

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

