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4 Thema 1 - les 4

les 4

Er was eens ... een eerste schooldag
Ik kan vertellen wat er in het verhaal gebeurt.
Ik kan vertellen hoe het personage uit het verhaal zich voelt.

Je ziet de leerlingen van de ‘Er was eens-school’. Wat zegt elke leerling?

a Lees de tekstjes.

b Zet het nummer bij de juiste leerling.

c De namen ontbreken. Knip ze uit. Kleef ze bij de juiste leerling.

Ik leer rijden op een groot paard.
Ik krijg een zwaard.
Roep mij als je in nood bent.
Ik ben dapper. Ik red je!

2

Ik verstop me graag. Ik kan dat heel goed.
Dat moet of de wolf eet me op.
Zoek me maar!

1

Ik wil graag naar school.
Ik heb een juf op het kasteel. Ik leer best veel.
Ik ben eenzaam. Ik wil vrienden om mee te 
spelen.

4

Kom hier, dan geef ik je een zoen!
Ik moet leren zoenen, want ik zoek een prinses.
Ik word een prins als een prinses mij kust.

3

Ik ben gemeen.
Ik doe peper op je taart. Ik stop mieren in je bed.
Dit jaar leer ik toveren.
Pas maar op! Ik vlieg snel op mijn bezem.

6

Ik verkleed me graag.
Soms ben ik een oma, dan ben ik een geit.
Ik ben er heel goed in.
Waarom ik dat doe? Ik fop je en ik eet je op.

5

W
dapper
zonder angst, met veel durf

eenzaam
alleen

gemeen
met opzet iets zeggen of doen wat 
een ander boos of droevig maakt

1
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Ik ben

Ik ben

Ik ben

Ik ben

Ik ben

Ik ben

Lees de teksten van oefening 1 hardop.
Verander je stem. Oefen met je partner.

2

W
de partner
iemand met wie je samenwerkt
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Wat verwacht jij van dit schooljaar? 
Kleur wat jij graag doet.

computer

knutselen lezen

sporten

plezier

vrienden

zingen

toneel rekenen

uitstap

voor elkaar zorgen

hoofdletters

koken

tafels nieuwe dingen

Lees de tekst. Los de vragen op.

Er was eens ... prinses Kaatje

Baas Baard maakte zich veel zorgen.
Te veel zorgen over zijn dochter Kaatje.
Kaatje mocht niet veel.
Ze moest  witte kleren dragen.
Ze mocht zich nooit  vuil maken.
Daarom mocht ze nooit  in het park spelen.
Meestal moest ze  stil zijn.
Boeken lezen mocht Kaatje wel.
En dat deed ze ook graag.
Kaatje had geen broer of zus.
En geen ander kind om mee te spelen.
Kaatje wilde graag  naar school.
Ze mocht niet van baas Baard.
Daarom liep ze weg.

Plots klonk het geluid van een bel.
Prinses Kaatje ging netjes in de rij staan.
– “Ben jij nieuw hier?” vroeg een lieve man.
– “Ik ben Kaatje”, zei de prinses.
– “Ik ben meester Gijs”, zei hij.
 “De meester van klas twee.”

De les was heel leuk.
De meester vertelde een verhaal.
Een verhaal over een prinses die nooit naar school mocht.
Dan mocht ze een prent kleuren.
Met echte stiften.

5

10

15

Prinses Kaatje
Bart Demyttenaere | Marieke van Ditshuizen

Prinses Kaatje | Bart Dem
yttenaere

2
Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

O
elew

apper van de w
eek  | Karla Stoefs

Oelewapper van de week
Karla Stoefs | Mark Borgions

Th 1_Oelewapper van de week_COVER.indd   Alle pagina's 30/05/17   11:59

Prinses Kaatje heeft alles wat ze wil.
Ze woont in een kasteel.
Elke dag komt een juf bij haar op bezoek.
De kok maakt eten.
En een soldaat waakt over haar.
Op een dag loopt Kaatje weg.
Ze wil naar school. Een echte school.
Ze wil spelen en zich eens lekker vuil maken.
Loopt dat wel goed af?

Meer lezen? 
Prinses Kaatje, Bart Demyttenaere en 
Marieke Van Ditshuizen, Talentbib 2 

20

25

3 W
verwachten
denken dat iets zal gebeuren

Ik verwacht 
dat het gaat 

regenen. 

4
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a Wie is baas Baard? Kruis alles wat juist is aan.

 De vader van prinses Kaatje
 De koning
 De meester van de school
 De baas van het kasteel

b Kleur in de tekst:

wat prinses Kaatje moet doen. 

wat prinses Kaatje niet mag doen. 

c Waarom speelt Kaatje niet met haar zus?

 Haar zus is niet leuk.
 Haar zus woont ver.
 Kaatje heeft geen zus.

d Waarom zijn er zoveel regels voor Kaatje?

 Kaatje is stout, dus baas Baard moet streng zijn.
 Baas Baard vindt Kaatje niet leuk.
 Baas Baard wil heel goed voor haar zorgen.

e Kaatje loopt weg. Waar gaat ze naartoe?

 Oma
 School
 Een feest

f Vul aan.

Kaatje praat met een lieve man. Zijn naam is  .

Iedereen gaat in de rij staan omdat  .

Kaatje mag op school een  .

W
aanvullen
er nog iets extra bij schrijven



8 Thema 1 - les 4

Speel het verhaal ‘Er was eens ... prinses Kaatje’ na. Gebruik de vingerpopjes.

STAP 1: Neem de popjes van Kaatje en baas Baard.

STAP 2: Spreek af met je buur.
– Wie is Kaatje?
– Wie is baas Baard?

STAP 3: Maak je popje.
– Kleur het in.
– Knip het uit.
– Neem een stukje plakband.
– Kleef dat op de juiste plek. 

STAP 4: Speel nu het verhaal na in je eigen woorden.

Welke regels heb jij thuis?
Wat moet jij thuis? Wat mag je niet van mama of papa?
Vertel het aan je buur.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon in mijn eigen woorden vertellen waar een verhaal over ging. 

Ik kon vertellen hoe prinses Kaatje zich voelde tijdens haar avontuur. 

Ik kon vertellen wat ik zelf verwacht van het nieuwe schooljaar. 

Ik kon samenwerken om de vragen op te lossen. 

5

6

7
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les 5

Er waren eens ... 
ti ps voor een fi jn schooljaar

Ik kan een goede klasafspraak bedenken en die verzorgd opschrijven.

Kaatje heeft huiswerk. Lees de strip.

21

43

65

1
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Kaatje kan niet opletten in de klas! Zie jij hoe dat komt? Volg het stappenplan.

STAP 1: Bekijk de prent. Wat is het probleem? Vertel 
wat je ziet.

STAP 2: Los het probleem op. Schrijf een goede 
klasafspraak. Maak een zin met drie woorden 
of meer.

STAP 3:  Kijk de klasafspraak na. Gebruik het kader.

De eerste klasafspraak:

Ik kijk na!

Ik schreef:
 een afspraak voor onze klas,
 een zin met drie woorden of meer.

Kijk naar de prenten. 
Bedenk samen goede klasafspraken.

De tweede klasafspraak:

Ik kijk na!

Ik schreef:
 een afspraak voor onze klas,
 een zin met drie woorden of meer.

2

W
de afspraak
regel, iets wat je elkaar belooft

3
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W
de afspraak
regel, iets wat je elkaar belooft

3

De derde klasafspraak:

Niet door elkaar 
vliegen! Doe rustig

Juf, zij 
steekt 
voor!

Ik kijk na!

Ik schreef:
 een afspraak voor onze klas,
 een zin met drie woorden of meer.

De vierde klasafspraak:

Ik kijk na!

Ik schreef:
 een afspraak voor onze klas,
 een zin met drie woorden of meer.

De vijfde klasafspraak:

Ik kijk na!

Ik schreef:
 een afspraak voor onze klas,
 een zin met drie woorden of meer.

De zesde klasafspraak:

Ik kijk na!

Ik schreef:
 een afspraak voor onze klas,
 een zin met drie woorden of meer.
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Schrijf de klasafspraken nog eens op. Zo onthoud je ze zeker.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon klasafspraken maken en net opschrijven. 

Ik werkte goed samen met mijn partner. 

4

5
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les 7

Zeg het zonder woorden
Ik kan iets zeggen zonder woorden te gebruiken.

Luister goed. Zet het cijfer bij het juiste pictogram.

Hoe voel jij je bij de foto’s? Teken het.

21 43

Vul de prenten aan.  Gebruik geen woorden!

Deze kinderen zingen. Ze is droevig. Het stormt.

1

W
het pictogram
kleine tekening die 
een boodschap geeft, 
bijvoorbeeld 
“Hier is het toilet.”

2

3
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Wat gebeurt er? Bedenk een verhaal.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon zonder woorden laten zien hoe ik me voel. 

Ik kon vertellen welke afspraak bij een pictogram hoort. 

Ik kon iets vertellen zonder woorden te gebruiken. 

4

5
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les 10

Tips voor echte prinsessen en dappere 
ridders

Ik kan in mijn eigen woorden vertellen waar een tekst over gaat.

Kaatje en Roel waren ongehoorzaam.
Baas Baard geeft hun een boek.
Hij zegt: “Kaatje en Roel, leer je gedragen zoals het hoort!”

Werk met de teksten.

STAP 1: Kies een tekst uit. Er zijn er vier: 

 Een echte prinses is nooit ziek!
 Een echte ridder zet zijn helm op!
 Een echte prinses heeft een frisse adem!
 Een echte ridder doet aan sport! 

STAP 2: Kleur de titel van de tekst.

STAP 3: Lees je tekst.

STAP 4: Los de vragen op.

STAP 5:  Ga naar oefening 2. Vul de zinnen over 
jouw tekst aan.

Klaar? Kies nog een tekst.

W
ongehoorzaam
als je iets doet wat niet mag

je gedragen
beleefd, rustig en vriendelijk zijn

1

W
de titel
naam van een tekst, 
zegt waar het verhaal 
over gaat
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Tekst 1

Een echte prinses is nooit ziek!

Een prinses met een rode neus?
Een prinses die niest?
Dat kan toch niet!
Hoe blijf je gezond?

Volg deze tips.
>  Eet gezond!
 Eet elke dag groenten en fruit.

Vitaminen maken je sterk.

>  Nies of hoest achter je hand.
 Vertel het maar aan iedereen:
 “Hand voor je mond, zo blijven we gezond!”

>  Was je handen voor je gaat eten.
 Kijk naar je handen.
 Zijn ze schoon?
 Dat lijkt alleen maar zo.
 Er leven heel kleine beestjes op je handen.
 Was ze met zeep.

>  Slaap genoeg.
 Lees niet stiekem in bed.
 Je hebt  elf uur slaap nodig.

5

10

15

20

Vragen bij tekst 1

a Teken een kiwi. 
Vertel aan je buur waarom een kiwi gezond is. 
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b Wie doet het juist? Omkring de juiste tekening. 

c Zet een kruisje bij alles wat juist is. 

Was je handen:
 met water
 met water en zeep
 voor je gaat eten
 één keer per dag
 voor je gaat lezen

d Kleur in de tekst:

hoelang je moet slapen.

e Kleur in de tekst:

vier tips om gezond te blijven. 

Vertel ze aan je buur.
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Tekst 2

Een echte ridder zet zijn helm op!

Rijd je graag met de fi ets?
Fietsen is gezond.
Fietsen kan ook gevaarlijk zijn.
 Soms moet je oversteken.
 Auto’s en vrachtwagens rijden snel.
 Soms is er geen fi etspad.
 Maar wat als je valt?
Een gebroken arm kan weer beter worden.
Op je knie kan een pleister.
Maar in je hoofd zitten je hersenen.
 Die heb je voor alles nodig:
 ademen, lopen, denken ...
Een harde klap op je hoofd is erg gevaarlijk.
Bescherm je hoofd!
Bescherm je verstand!
Wees cool en draag een helm.

5

10

15

Vragen bij tekst 2

a Waarom is fi etsen soms gevaarlijk? Kleur in de tekst:

drie gevaarlijke dingen.

b Kleur in de tekst: 

waarvoor je je hersenen gebruikt. 

Vertel het aan je buur.

c Waarom draag jij een helm?

 Dat moet van mama.
 Dat is veilig.

 Ik heb geen helm.
 Een helm is cool.

d Welke helm zou jij kiezen? Omkring die.
Vertel aan je buur waarom je die helm kiest.
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Tekst 3

Een echte prinses heeft een frisse adem!

Blaas eens op je hand.
Ruik nu aan je hand.
Wat ruik je?
Soms ruikt je adem heel vies.
 Misschien eet je veel look.
 Misschien heb je honger?
 Of poets je je tanden niet?
Dan heb je geen frisse adem.

Je eet een boterham met kaas.
Er plakt een beetje kaas aan je tanden.
Op je tanden leven kleine beestjes.
Mmm... kaas, denken ze.
Ze vinden het leuk op je tanden.
Ze blijven er wonen en maken een gaatje in je tand.
Een mond met gaatjes en beestjes ruikt vies.

Poets je tanden:
elke ochtend en elke avond.
Soms nog eens als je snoept.
Er plakt geen eten meer aan je tanden.
De kleine beestjes vinden het niet meer leuk.
Je mond is fris!
Dat is fi jn!

W
de adem
lucht die uit je mond komt

5

10

15

20

Vragen bij tekst 3

a Soms ruikt je adem vies. Hoe komt dat? Kleur in de tekst:

drie dingen die je adem vies maken.

b Welke mond ruikt fris? Omkring de juiste tekening. 

c Hoe blijft je mond gezond? 
 Poets je tanden twee keer per dag.
 Ga vroeg slapen.

 Eet geen kaas.
 Poets je tanden één keer per dag.

d Hoe vaak poets jij je tanden? Hoe doe je dat? Vertel het aan je buur.

e Waarom is een frisse adem fi jn? Vertel het aan je buur.
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Tekst 4

Een echte ridder doet aan sport!

Een ridder die geeuwt?
Een ridder die hangt?
Een ridder die heel lui is.
Dat kan toch niet!
Een echte ridder heeft sterke spieren.
 Om sterke spieren te krijgen moet je veel bewegen.
 Als je lichaam fi t is, word je niet snel ziek.
 Als je lichaam fi t is, kun je goed leren.

Je spieren hebben energie nodig om te werken.
Energie krijg je door te eten. 
Als je sport, krijg je honger.
Eet dan groenten en fruit.
Drink ook veel water!

5

10

Vragen bij tekst 4

a Kleur in de tekst:

hoe je sterke spieren krijgt.

b Kleur twee dingen in de tekst:

die zeggen waarom je fi t moet zijn. 

Vertel het aan je buur.

c Ben jij fi t? Doe deze turnoefeningen drie keer. 
Wat kun je goed? 

d Wat hebben je spieren nodig om te werken? Vertel het aan je buur.

e Toon je spieren aan je buur!
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Vul de zinnen van jouw tekst aan.

Tekst 1: Een echte prinses is nooit ziek!

1 Eet gezond.

2 Als je niest: hand voor je .

3 Was je handen met .

4 Slaap zeker uur.

Tekst 2: Een echte ridder zet zijn helm op!

Zet een op als je fi etst.

Die beschermt je .

Tekst 3: Een echte prinses heeft een frisse adem!

Poets je tanden elke en elke .

Zo ruikt je fris.

Dan krijg je ook geen in je tanden.

Tekst 4: Een echte ridder doet aan sport!

Als je veel beweegt, krijg je sterke .

Als je fi t bent, word je niet snel .

Als je fi t bent, kun je goed .

2
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Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon vertellen waar mijn tekst over ging. 

Ik kon vragen beantwoorden nadat ik de tekst las. 

Ik hielp mijn buur om een antwoord te vinden. 

3
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les 12

Er was eens ... een klas vol 
klasgenootjes

Ik kan vragen over mezelf beantwoorden en de antwoorden opschrijven.

Wie ben jij? Wie zijn je klasgenoten? 
Vul het vriendenblaadje in.

Wie is het?

Benjamin Zara Salima prinses Kaatje Tom

prins Kikker Mekki Rox Bob Hanne

ridder Roel Rika Samir meester Gijs Norsi

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon vragen over mezelf beantwoorden. 

Ik kon de antwoorden op de vragen juist en verzorgd opschrijven. 

Ik kon vragen stellen om een persoon te raden. 

Ik kwam meer te weten over mijn klasgenoten. 

W
de klasgenoot
kind dat bij jou in de klas zit

1

2

3
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les 14

Er waren eens ... een reus en een geitje
Ik kan een verkleinwoord gebruiken om te zeggen dat iets klein, lief of schattig is.

Lees de zin. Welke prent is juist?

1 Roel eet een taart met een kersje erop. 

2 Kijk, dat poesje eet uit een bakje.

3 Aan die tak groeit een peertje.

1
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Kleur:

de verkleinwoorden in de tekst.

Zet een streep door de prenten zonder verkleinwoord.

Het bankje staat onder een boom. 

Er loopt een poesje door de wei. 

En kijk, daar loopt ook een hond.

De jongen speelt met een balletje.

Het zusje danst.

Ze plukt een roosje.

Ze eten samen een koekje.

De appel is voor later. 

bankje staat onder een boom. 

Wat zie je in het huis van muis Trees?
Vertel het aan je buur. Gebruik verkleinwoorden.

2

3
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Wat is een verkleinwoord?
Verkleinwoorden gebruik je om:

> iets kleins aan te duiden. 
Bv. Ik heb een broertje.

> iets liefs aan te duiden. 
Bv. Wat ben jij toch een schatje!

> iets onbelangrijks aan te duiden. 
Bv. Het was maar een ongelukje!

Het was een ongelukje!

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon een verkleinwoord gebruiken om aan te duiden dat iets klein,  
lief of schattig is.

Ik kon de verkleinwoorden in een tekst herkennen en aanduiden. 

4
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les 21

Lol met woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.

Kijk naar de prent. Zet het cijfer bij het juiste woord.

1

3

2

4

 de bib de halte  de schuur  de bestuurder

Wie is dapper, eenzaam of gemeen? Trek een lijn. 

dapper eenzaam gemeen

1

2
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Schrijf het woord dat past. Kies uit:

groeten – puist – sip – zool

Kruis aan.

a Wat is gezond?

 Veel fruit eten
 Tv kijken
 Snoepen

b Wie sluipt?

 Iemand die bijna te laat is
 Iemand die niet gezien wil worden
 Iemand die in bed ligt

c Waaraan heb jij een hekel?

 Vakantie
 Kamer opruimen
 Spelen

d Wat is fris?

 Een trui
 Soep
 Een ijsje

e Wanneer heb je lol?

 Als je speelt
 Als je slaapt
 Als je straf krijgt

Hoe verliep de les voor jou?

Ik begreep de woorden en kon ze gebruiken. 

3

4

5




