
1

2 Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Komt Robbie B naar Hotel Hallo?

 - Is Robbie B een drummer?

 - Is Robbie B een zanger?

 - Is Max een fan van Robbie?

 - Zingt Robbie in het Nederlands?

 - Wil Mia een handtekening van Robbie B?

 - Is Robbie beroemd?

 - Praat Mia met Robbie?

Nog meer Hotel Hallo - Thema 8

Mag ik een handtekening?
 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

ROBBIE B

MIA     ROBBIE  

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

 
  portretten

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

 - ‘Robbie B komt naar ons hotel!’

 - ‘Robbie B, de popster?’

 - ‘Hij komt hier optreden.’

 - ‘Gaat hij optreden in ons hotel?’

 - ‘Dit ga ik hem allemaal vragen.’

 - ‘En ik wil ook een handtekening.’

 - ‘Robbie wil zijn hand terug.’

 - ‘Komen jullie naar het concert, vanavond?’

 - ‘Ik treed op met mijn band.’

 - ‘We hebben een nieuwe drummer.’

 - ‘Hij is best aardig.’

4 Fan
Mia is fan van Robbie B. Ben jij ook fan van iemand? Is het een popster, of misschien een 

sporter? Neem een afbeelding mee en vertel iets over hem of haar.

5 Doen!
 - Staar naar elkaar.

 - Zeg iets met een hese stem.

 - Glimlach naar elkaar.

 - Doe net of je flauwvalt.

6 Maak een woordspin
Welke popster vind jij leuk? Je hoeft geen grote fan te zijn. Zet zijn of haar naam in het 

midden. Het kan ook een groep of band zijn. Zet eromheen wat je over hen weet. Wat zijn 

de titels van hun nummers? Hoe oud zijn ze? Waar komen ze vandaan?

https://www.nt2school.nl/portal/site/a362775d-4625-402a-9d68-7bb39f79b8ac/page/portretten
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7 Tekenen
Stel je voor dat je zelf een popster bent. Zou je in een band zitten? Wat voor muziek zou je 

maken? Zou je zingen? Zou je een instrument bespelen? Hoe zou je je kleden? Zou je een 

andere naam voor jezelf bedenken? Maak een poster met daarop jezelf als popster.

8 Toneelspelen
Je doet nog even net of je een popster bent en je gaat op de gang staan. Als je binnenkomt, 

beginnen de anderen te gillen en te roepen. Ze kijken je met grote ogen aan. Ze zijn grote 

fans! Ze willen een handtekening en ze willen samen op de foto. Wat vragen jouw fans aan 

je? Wat zeg je tegen hen?

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

 - Wie komt er naar Hotel Hallo?

 - Wat vindt Mia daarvan?

 - Wat vindt Max daarvan?

 - Wat wil Mia doen als ze Robbie ziet?

 - Wat gebeurt er als ze Robbie ziet?

 - Wat vertelt Robbie aan Max?
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10 Ra ra, wie is het?

 
  portretten

 - Hij of zij is de gast van de Max en Mia Radioshow.

 - Hij of zij had Robbie B. opstaan.

 - Hij of zij vindt Roel & Koel geweldig.

 - Hij of zij houdt van klassieke muziek.

 - Hij of zij kan mooi pianospelen.

 - Hij of zij speelde gitaar.

11 Wie zegt het?

 
  portretten

 Wie zegt deze zinnen? Wijs aan. 

 Kun je de zinnen herhalen? 

 - ‘Hou jij van muziek?’

 - ‘Gisteren had ik Robbie B. opstaan.’

 - ‘Toen zei je: zet die herrie af!’

 - ‘En ik ben ook niet zo’n fan van dat soort muziek.’

 - ‘Als ze hem horen of zien, gaan ze gillen.’

 - ‘En soms vallen ze zelfs flauw!’

 - ‘Oma kan mooi pianospelen.’

 - ‘Maar ik hou ook van bandjes, hoor!’

 - ‘Ik zet vaak de radio aan.’

 - ‘Ik ben heel muzikaal.’

 - ‘Kon je goed zingen?’

 - ‘Mijn teksten zijn vers, het is geen diepvries.’

 - ‘Dat had ik niet verwacht!’

OPA RAPT!

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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12 Dobbelen en doen
Gooi met een dobbelsteen en doe wat erbij hoort. De rap mag heel kort zijn, hoor!

 flauwvallen     rijmen

 pianospelen     zingen

 rappen     

13 Rijmen
Maak voor ieder woord in de woordenlijst bij de radioshow een kaartje. Leg de kaartjes 

omgekeerd op tafel. Er wordt een kaartje omgedraaid. Wie kan er het snelste op rijmen? 

Wat betekent dat rijmwoord? Kun je er een zin mee maken?

Tip: Je kunt van te voren samen oefenen.

Bijvoorbeeld:

Er wordt ‘prik’ omgedraaid.

klik, snik, mik, viezerik.

14 Met een balletje gooien: verrast zijn
Oefen samen wat je zegt als je verrast bent. Gooi 

daarna een balletje over. Als je vangt doe je net of je 

verrast bent.

Bijvoorbeeld:

Je vangt de bal.    ‘Wat een verrassing!’

Je gooit de bal naar een ander.

De ander vangt de bal.  ‘Hé!’  

15 Met een balletje gooien: zeggen dat iets geweldig is 
Doe nu hetzelfde en zeg dat iets geweldig is.
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16 Hoor het woord
Klap in je handen, ga staan, of doe iets anders wanneer je het woord hoort.

- als

17 Het telefoonspel
Denk aan een woord of een zin die je in het liedje hebt gehoord. Ga nu in de kring zitten. 

Fluister het woord of de zin 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?

18 Samen praten
Veel mensen dromen ervan beroemd te zijn. Ze doen dan mee met een ‘realityshow’. Zou jij 

beroemd willen zijn? Wat betekent dat, eigenlijk? Wat is er leuk aan, en wat niet? Maak er 

twee kolommen bij:

Bijvoorbeeld:

leuk niet leuk

Je komt op tv. Mensen herkennen je op straat.

LIEVER NIET
 BEKEND
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HET ORKEST

19 Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Zitten er instrumenten in de koffers?

 - Heeft Petra een jongetje in haar koffer?

 - Komt Petra uit Turkije?

 - Is Tobias de dirigent?

 - Komen de muzikanten uit Nederland?

 - Gaat het orkest straks repeteren?

20 Doen!
Loop sierlijk door de ruimte en ga sierlijk op 

een stoel zitten.

Iedereen zegt: ‘O, wat sierlijk!’

Loop lomp door de ruimte en ga lomp op de 

grond zitten.

Nu roep iedereen: ‘O, wat lomp!’

21 Knoop in je tong
Probeer dit eens heel snel een paar keer achter elkaar te zeggen:

muziekrepetitie

22 Maak een woordspin
Zet in het midden: het orkest

Zet daaromheen alles wat met een orkest te maken heeft en plak er plaatjes bij, of maak 

tekeningen. Welke instrumenten zie je in een orkest? Wat maakt een orkest? Waar kun je 

naar een orkest luisteren? Wie staat er voor een orkest?
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23 Weet je wel...
Leg een stapel woordkaartjes op tafel. Het geeft niet van welk thema, als je de woorden 

maar kent. Pak nu een kaartje. Vertel aan de anderen wat erop staat. Maar je mag het 

woord niet noemen, want daar kun je even niet opkomen. Je kunt deze zinnen gebruiken:

 - Het ziet eruit als een dinges.

 - Weet je wel, zo’n ding.

 - Iets waar je op blaast.

Je kunt dus vertellen hoe het eruitziet, of waar het op lijkt. Of wat je ermee kunt doen. 

Bijvoorbeeld:

Je pakt een plaatje met een mandje.

Het is zo’n ding voor een hond.

Weet je wel, een soort bed.

24 Navertellen
Praat samen over het verhaal. Deze vragen kunnen je helpen:

 - Wie staan er voor Hotel Hallo?

 - Wat zit er in hun koffers?

 - Wie is Petra?

 - Wat zit er in haar koffer?

 - Wat doet haar man?

 - Waar komen de muzikanten vandaan?

 - Waar gaan ze repeteren?
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25 Ja of nee?
Ja? Ga staan.

Nee? Blijf zitten.

 - Is de gast van Max en Mia een zangeres?

 - Wat voor muziek maakt zij?

 - Treedt ze wel eens op?

 - Vindt Dora het niet leuk om op een podium te staan?

 - Zingt Dora graag vals?

 - Wil Dora een stukje zingen?

 - Is het moeilijk om een operazangeres te zijn?

26 Doen!
 - Zing een stukje van een liedje. Doe dit met een  

 hoge stem.

 - Doe dit nu met een lage stem.

 - Kun je ook heel vals zingen?

27 Met de bal gooien: iemand succes wensen
Ga in de kring zitten of staan. Gooi een bal naar 

iemand en wens hem of haar succes. Degene die 

vangt bedankt en gooit de bal naar de volgende.

Bijvoorbeeld:

 - Joyce gooit naar Beau en zegt: ‘Veel succes!’

 - Beau vangt en zegt: ‘Bedankt, Joyce.’

 - Beau gooit naar Samir en zegt: ‘Succes met vangen!’

 - Samir vangt de bal en zegt: ‘Dankjewel, Beau!’

Etc.

DORA MIFASOLAVA
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28 Dobbelen: wil je wel, of niet?
Ga bij elkaar zitten. Bedenk iets wat je gemakkelijk kunt doen. Zoals naar de gang lopen, 

een liedje zingen, op de tafel zitten, etc. Degene naast je vraagt of je iets wilt doen. Voordat 

je antwoord geeft, rol je met de dobbelsteen.

 Geen denken aan!

 Absoluut niet!

 Pertinent niet!

 Ja, natuurlijk!

 Ja, graag!

 Misschien.

Zeg wat je gooit. Als je 1, 2 of 3 gooit, hoef je de opdracht niet uit te voeren. Als je 4 of 5 

gooit, wel. Als je 6 gooit, dan mag je zelf kiezen.

Bijvoorbeeld:

Rick: ‘Wil je op de tafel gaan zitten?’

Talia gooit 3.

Talia: ‘Pertinent niet!

of: ‘Ik wil pertinent niet op de tafel zitten!’

29 Navertellen
Vertel elkaar wat je gehoord hebt. Deze vragen kunnen je helpen:

 - Hoe heet de gast van Max en Mia?

 - Wat doet zij?

 - Treedt Vicky wel eens op?

 - Hoe ziet ze er dan uit?

 - Vindt Vicky het leuk om op te treden?

 - Is het moeilijk om een operazangeres te zijn?

 - Waarom wil Vicky nu niet zingen?

 - Wat doet ze, als ze niet meer wil praten?
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DE VERTELKOFFER  
   vertelkoffer

Deze spelletjes kun je spelen:

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

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

B:  Ik ga op reis en ik neem mee… een blaadje en een ketting.

C:  Ik ga op reis en ik neem mee… een blaadje, een ketting en lippenstift.

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?

 Etcetera…

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

