
INTRO

De prinses die alles had is een modern sprookje waarin de prinses – net doordat ze alles heeft 
– een burn-out nabij is en de koning er lustig op los swipet met zijn nieuwe smartphone, met 
alle gevolgen van dien. Een verhaal voor kinderen, maar dankzij de humor en de tekeningen ook 
interessant voor de ouderen.

LESMAP 

De prinses die alles had
Auteur: Els Van Esbroeck
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ONTWIKKELINGSDOELEN 

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun 
leeftijdsgroep, begrijpen.

OD NED 2.7 De kleuters kunnen in een gesprek met een eenvoudige maar 
relevante vraag of met commentaar reageren.

OD NED 1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor hen bestemde 
boodschap, ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen.
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Overzicht lesmap

KRINGACTIVITEIT  
LEES- EN INLEEFMOMENT

Samen met de kinderen bouw je het verhaal 
opnieuw op aan de hand van de prenten. Stel 
zo veel mogelijk open vragen en ga samen 
op zoek
naar de antwoorden. Dat helpt de kinderen 
om hun woordenschat op een spontane 
manier verder op te bouwen.

P. 4

ACTIVITEIT 3  
CADEAU MET KOSTELOOS MATERIAAL

Doorgaans koop je een cadeau in de winkel. Waarom niet zelf een cadeau maken?Een tak uit het bos kan omgetoverd worden in een slang, een schoendoos kan een poppentheater worden ... Laat je fantasie de vrije loop en ontdek dat cadeaus niet altijd geld hoeven te kosten maar ook dat je met ‘moeite en vooral tijd’ een mooi cadeau kunt maken!

P. 13

ACTIVITEIT 1  

KRINGGESPREK ROND 

‘HEBBEN/KRIJGEN/MEER’

De prinses die alles had ... Alles 

hebben ... Is dat een leuk gevoel? Kun 

je nog blij zijn met kleine dingen?

P. 8

ACTIVITEIT 2  

CADEAUBON MAKEN

Je kunt iemand blij maken door 

(samen) iets te doen. Je hoeft niet 

altijd iets te kopen. Gaan we samen 

op zoek naar leuke geef-/doe-dingen?

P. 9



ACTIVITEIT 6  
TELEFONEREN MET KAARTJES/
TELEFOONNUMMER MAKEN/HOE 
TELEFONEER IK?

De koning nam met zijn grote handen zijn 
kleine smartphone uit de binnenzak van 
zijn knalrode cape en swipete met zijn 
rechterwijsvinger over het scherm.
Ai ai ai ... Per ongeluk belde hij iedereen 
tegelijk! Zullen wij ook eens bellen naar Bob, de kickboksende berggorilla? Wat zou hij 
zeggen?

P. 21

ACTIVITEIT 5  
WE MAKEN ER IETS 
SPANNENDS VAN ...

Laat je fantasie de vrije loop! Wat 
kan er allemaal gebeuren om er voor 
de prinses een spannende/leuke/
grappige/ ... dag van te maken?

P. 18
ACTIVITEIT 4  
TAART VOOR DE PRINSES DIE ALLES HAD

Op het feest van de prinses eet iedereen ‘gewone’ taart. Wie heeft er ook zin in taart? We maken onze eigen mugcake! Aan de slag!

P. 15

OUDSTE KLEUTERS THEMAPAKKET 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

3



BENODIGDHEDEN

 - boek: De prinses die alles had

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.
Lees de titel door samen op zoek te gaan naar letters die ze herkennen. Verklank daarna de titel van het boek. 
Welk woord horen ze?
De volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen.
 - Wat zie je?
 - Zie je de prinses?
 - Zie jij iets anders dan anders?
 - Wat vliegt er door de lucht? Een vis? Een vliegtuig?
 - Wat zit er op de ridder zijn zwaard?
 - Zie je nog iets dat je grappig vindt? Vertel?
 - Waar zou het boek over gaan?
 - Een prinses die alles heeft ... Wat denk je dat ze allemaal heeft?
 - Zou de prinses gelukkig zijn?
 - Zou jij gelukkig zijn als je alles hebt?
 - Wat bedoelen ze met ‘alles’ hebben, denk je?
 - Zullen we op ontdekking gaan en het verhaal lezen?

KRINGACTIVITEIT

Lees- en inleefmoment  

Doel:  Samen met de kinderen bouw je het verhaal opnieuw op aan de hand 
van de prenten. Stel zo veel mogelijk open vragen en ga samen op zoek 
naar de antwoorden. Dat helpt de kinderen om hun woordenschat op 
een spontane manier verder op te bouwen.

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 
begrijpen.

OD NED 1.2 De kleuters kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, 
bedoeling, mening in concrete situaties.
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TIJDENS HET LEZEN

Lees het boek een eerste keer door. Na het lezen sta je pagina per pagina stil en kun je 
richtvragen stellen.

PAGINA 1
 - Weet je nog wat de prinses allemaal had?
 - Bekijken we samen de prenten? Wat zie je?
 - Zoek samen naar verklaring van de verschillende uitdrukkingen/alliteraties.

• schatten van ouders
• twee wolkjes van prinsessen
• brabbelend babyprinsje
• dwergkonijn
• reuzenpoes
• koddige koalaknuffel
• gigantische giraf

PAGINA 2
 - Er gebeurde nooit iets ergs. Welke erge dingen kunnen volgens de prinses gebeuren?

• NOOIT kwam een kwade heks vermomd als een onschuldig oud vrouwtje.
• NOOIT was er een stikjaloerse stiefmoeder die vergiftigde appels kwam brengen.
• NOOIT sprong een vette wrattentrol over de kasteelkantelen om de prinses in een 

kwakende kikker te veranderen.
• NOOIT kwam een uitgehongerde wolf de prinses opeten of een reus om iedereen te 

vermoorden.
 - Hoe vond de prinses het leven op het kasteel? Saai ...

• De postzwaluwen waren altijd op tijd.
• De vogels stopten netjes op tijd de krant in de brievenbus.
• De buurvrouw bracht lekker eten.
• De buurman zorgde voor het gras.

PAGINA 3
 - Wie zwom er in de gracht van het kasteel?
 - Wat had de prinses liever gehad?
 - Was er al eens een vuurspuwende draak langsgekomen?
 - Een confettispuwende draak?
 - Er gebeurde niet veel. De prinses verveelde zich STEENDOOD. Wat zou dat betekenen? 

Je steendood vervelen?
 - Verveel jij je weleens?
 - Wat doe je dan?
 - De vuurspuwende draak is er wel. Waar is die?
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PAGINA 4
 - Weken, maanden verstreken en de prinses werd steeds ongelukkiger. Wat betekent 

ongelukkig?
 - Ben jij soms ongelukkig?
 - Wat maakt je ongelukkig?
 - De koning bedenkt een plan. Weet jij wat zijn plan is?
 - Aan wie denkt de koning om te bellen? Ken jij nog iemand?

• Hendrik, de vraatzuchtige hersenvreter? Te gruwelijk ...
• Patrick, de paniekzaaiende pizzaboer? Lust geen pizza ...
• Bob, de kickboksende berggorilla? Te gewelddadig ...
• Harry, de hysterische hakbijlmoordenaar? Te bloederig ...
• Kenny, de criminele komkommer? Te onbetrouwbaar ...
• Ollie, de allesonderkotsende olifant? Te veel poetswerk ...
• Ga dieper in op de betekenis van woorden die voor de kinderen nieuw zijn. Doe dat 

door de woorden te ontleden.
 - Ik hoor: paniek en zaaien. Wat zou dat kunnen betekenen?

PAGINA 5
 - Wie wil de koning nog bellen?

• Sandra, de schetenlatende shetlandpony? Daar hangt een geurtje aan ...
• Thierry, de triestige sierplant? Dan gebeurt er nog minder dan nu ...
• Victor, de vuile voetballer? Die is vijf weken geschorst ...
• Walter, de wispelturige wiskundeknobbel? Te veel kans op breuken ...
• Zita, het zagende zeepaard? Die zaagt alles in stukken ...

 - Heeft de koning van al die ‘gekken’ een telefoonnummer?

PAGINA 6
 - Wat horen ze?
 - Wat ruiken ze?
 - Wat zien ze?
 - Wat zie jij?

PAGINA 7
 - Oeps, wat heeft de koning per ongeluk gedaan?
 - Hoe komt dat?
 - Is de prinses blij?
 - Wat denkt ze dat er gaat gebeuren?
 - Wat doet de koning?
 - Wat is zijn plan?
 - Ken je een ander woord voor kabaal?
 - Rillen van angst, wat zouden ze daarmee bedoelen?

PAGINA 8
 - De koning zegt dat er een misverstand is. Weet jij wat dat betekent?
 - Iedereen ‘verstomde’. Wat zouden ze daarmee bedoelen?
 - Kenny komkommer is verbaasd. Kun jij eens verbaasd kijken?
 - Sandra, de pony laat een luide wind. Ken jij een ander woord voor een wind?
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PAGINA 9
 - Wat stelt de koning voor?
 - Waar smullen ze van?
 - Blijft iedereen koffie en taart eten?
 - De prinses had nog nooit zo’n gekke bende bij elkaar gezien. Zou ze het leuk vinden?

PAGINA 10
 - Het is donker, het is laat ... iedereen is naar huis. Wat zegt de prinses tegen haar papa?
 - Had ze een fijne verjaardag?
 - Had ze een spannende verjaardag?

NA HET LEZEN

Het boek blijft in de boekenhoek/kring beschikbaar voor de kinderen. Ze kunnen het 
doornemen wanneer ze willen.
Zet het boek zo aantrekkelijk mogelijk in je kring. Geef het een prominent plekje zodat ze er snel 
naar kunnen grijpen.

Het is een enorm talig boek. Het nodigt uit om met kinderen op stap te gaan en te ontdekken, 
en om individueel of in kleine groep in te gaan op:
 - Nieuwe woorden, synoniemen, betekenis van woorden ...
 - Onze consumptiemaatschappij. Wat als je alles al hebt? Als je alles krijgt?  

Ben je dan nog blij?
 - ‘Krijgen’ en geven. Wat kun je geven en is niet tastbaar? Lief zijn voor elkaar, samen 

genieten, samen feesten ...

Het boek nodigt uit om de woordenschat uit te breiden 
en te prikkelen. Wees je bewust van het feit dat een 
goede taalbasis gewenst is bij het voorlezen van dit 
boek. Ook de activiteiten vragen op taalniveau een 
stevige taalbasis, veel inleving en fantasie van je 
klasgroep.
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BENODIGDHEDEN

 - boek: De prinses die alles had

WERKWIJZE

Onze generatie kinderen groeit op in een consumptie-/wegwerpmaatschappij. Door schermgebruik van zeer 
jonge leeftijd komen kinderen bewust en onbewust in contact met reclame, pop-upvensters, consumeren, 
waardoor ze helaas ook een ideaalbeeld voorgeschoteld krijgen dat niet strookt met het echte leven. Een leven 
waarin je alles hebt, koopt, uitstapjes doet, er altijd goed uitziet, je steeds samen op pad bent, nooit alleen ... 
Een uitgelezen moment om dieper in te gaan op de consumptiemaatschappij waarin we leven.

Enkele richtvragen
 - De prinses die alles had ... Heeft ze echt alles?
 - Hoe zou ze haar verjaardag kunnen vieren?
 - Vond ze het uiteindelijk een leuke verjaardag?
 - Kreeg ze een cadeau?
 - Een cadeau dat je kunt openmaken?
 - Wat voor cadeau kreeg ze?
 - Was ze er blij mee?
 - Wat is een herinnering?
 - Wat is iets tastbaars?
 - Krijg jij graag iets tastbaars of maak jij graag herinneringen?

Het zou mooi zijn als de essentie van dit gesprek komt tot: ‘Iets krijgen is leuk maar een herinnering of 
een mooi moment samen beleven kan ook een mooi cadeau zijn. Als je alles krijgt, ben je op de duur niet 
meer blij met cadeaus. Het voelt niet meer als iets speciaals, iets nieuws of iets kostbaars ... Bovendien zijn 
herinneringen niet tastbaar als iets materieels maar blijven ze wel heel je leven bij je. In je hart ...’

Doel:  De prinses die alles had ... Alles hebben ... Is dat een leuk gevoel? Kun 
je nog blij zijn met kleine dingen?

OD NED 1.6 De kleuters kunnen de bereidheid vertonen om naar elkaar te luisteren en om zich in 
te leven in een boodschap.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, 
bedoeling, mening in concrete situaties.

OD NED 2.7 De kleuters kunnen in een gesprek met een eenvoudige maar relevante vraag of met 
commentaar reageren.

OD NED 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit 
eigen verbeelding/beleving hierop inspelen.

OD WO 4.2 De kleuters kunnen in een concrete situatie het onderscheid maken tussen geven, 
krijgen, ruilen, lenen, kopen en verkopen.

ACTIVITEIT 1

Kringgesprek rond 
‘hebben/krijgen/meer’ 
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BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 1
 - potloden, stiften …

WERKWIJZE

We gaan samen op zoek naar leuke dingen die je samen kunt doen.
Ga met de kinderen op zoek naar ideetjes alvorens zelf suggesties te geven.

STAP 1: Enkele richtvragen
 - Wat vind jij leuk om te doen met mama/papa/zus/oma ...
 - Waar kun jij van genieten?
 - Waar word je helemaal blij van?
 - Wanneer maakt je hart een sprongetje?
 - Waar voel jij je het beste? Wat doe je dan?
 - Wat is een mooie herinnering? Wat deed je dan?
 - Als ik denk aan iets leuks doen dan denk ik aan ...
 - Met mijn vrienden hou ik ervan om ... te spelen/doen ...

Probeer dit gesprek te sturen naar niet-materialistische dingen. Kinderen zullen waarschijnlijk 
automatisch denken aan dingen die ze willen kopen/krijgen/verlangen ...
Geef voorbeelden vanuit je eigen standpunt:
 - Ik kan enorm genieten van een mooie zonsondergang.
 - Ik kan genieten van een lieve knuffel.
 - Een dikke zoen van mijn dochter maakt me blij.
 - Samen met mijn zoon de auto wassen is altijd dolle pret.
 - Met opa in de tuin werken is onze favoriete bezigheid.
 - Wanneer ik bij oma ben, maken we altijd een toertje in het park. We genieten samen van 

de natuur en kijken telkens hoe de natuur seizoen per seizoen verandert.
 - Ik kan er enorm van genieten als de zon op mijn gezicht schijnt.
 - Als het regent en de zon schijnt ben ik altijd heel blij als er een regenboog 

tevoorschijn komt.
 - ...

Doel:  Je kunt iemand blij maken door (samen) iets te doen. Je hoeft niet altijd 
iets te kopen. Gaan we samen op zoek naar leuke geef-/doe-dingen?

OD NED 4.1 De kleuters kunnen een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel 
materiaal.

OD NED 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van 
symbolen vastleggen en kenbaar maken.

OD NED 5.2  De kleuters beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daardoor 
opnieuw kunnen worden opgeroepen.

OD NED 5.3  De kleuters beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschappen kunnen 
vastleggen.

OD NED 5.4  De kleuters beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens ...) dienen 
om boodschappen over te dragen.

ACTIVITEIT 2

Cadeaubon maken
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STAP 2: Maak met de kinderen bonnen die ze aan elkaar/iemand kunnen geven. Je kunt 
ook een bonnenboekje maken. Dan bundel je al hun voorstellen tot één geheel.

Laat de kinderen met vallen en opstaan zoeken naar voorbeelden.

Goed voor
 - een zoen
 - een beredikke knuffel
 - mee helpen met het wassen van de auto
 - mee helpen met het wassen van de fiets
 - helpen tafel dekken
 - helpen tafel afruimen
 - bed dekken
 - helpen opruimen
 - samen een spel spelen
 - samen dansen
 - samen een leuke wandeling doen
 - samen naar de zonsopgang kijken
 - samen gekke bekken trekken
 - een mop vertellen
 -  ...

STAP 3: Gebruik werkkaart 1.

Kinderen tekenen zelf de illustratie die verband houdt met het cadeau. Zo 
onthouden ze welke bon ze geven.

Stimuleer hen om zelf hun naam te schrijven of eventueel een woord dat past 
bij hun bon. Daarvoor kun je letterstempels aanbieden of schrijf je het woord in 
drukletters voor zodat ze het kunnen naschrijven.

TIP: Moeder-/vaderdag of grootouderfeest kunnen fijn zijn om als insteek 
te gebruiken om bonnenboekjes te maken.
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WERKKAART 1

GOED VOOR:

GOED VOOR:

BON

BON

VAN:

VAN:

VOOR:

VOOR:
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GOED VOOR:

GOED VOOR:

BON

BON

VAN:

VAN:

VOOR:

VOOR:
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ACTIVITEIT 3

Cadeau met kosteloos 
materiaal

Doel:  Doorgaans koop je een cadeau in de winkel. Waarom niet zelf een 
cadeau maken? 
Een tak uit het bos kan omgetoverd worden in een slang, een 
schoendoos kan een poppentheater worden ... Laat je fantasie de vrije 
loop en ontdek dat cadeaus niet altijd geld hoeven te kosten maar ook 
dat je met ‘moeite en vooral tijd’ een mooi cadeau kunt maken!

OD NED 2.4 De kleuters kunnen uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werken of hoe zij 
werkten.

OD MUVO 6.2 De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om 
hun expressiemogelijkheden te ontdekken.

OD MUVO 6.5 De kleuters kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de 
zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

OD MUVO 1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en 
experimenteren.

OD MUVO 1.4 De kleuters kunnen verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en 
samen gebruiken om tot beeldend werk te komen.

OD MUVO 1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en 
plezier scheppen in het zoeken en vinden.

OD WO 2.4 De kleuters kunnen ideeën bedenken voor een eenvoudig technisch systeem.

OD WO 2.6 De kleuters kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand 
van een stappenplan.

➜  Kies zelf waarop je de nadruk wilt leggen. Laat je de kinderen experimenteren? Kies je ervoor om hen een 
stappenplan te laten volgen? Selecteer de doelen die jij wilt nastreven met je klasgroep.

BENODIGDHEDEN

 - verschillende materialen: takken, stenen, schoendozen, stokken, stukken stof, houten plankjes, verf, 
bierviltjes, restjes papier, stukken karton, pastasoorten, kleurstof …
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WERKWIJZE

Je kunt op twee manieren aan de slag:

WERKWIJZE 1: Voorzie in je verschillende materialen en laat de kinderen zelf experimenteren tot 
ze tot een zelfgemaakt cadeau komen.
Ga samen met de kinderen op zoek naar dingen die ze kunnen maken. Prikkel hun fantasie. Leg 
materiaal klaar en bekijk het aandachtig met de kinderen. Welke ideetjes krijgen ze spontaan?
Bedenk samen een plan.

WERKWIJZE 2: Voorzie in fiches met voorbeelden van dingen die ze kunnen maken wanneer ze 
zelf niet tot een eigen plan komen.

Beide werkvormen zijn leerrijk. Afhankelijk van je klasgroep en van elk individueel kind. Bekijk en 
schat in wat voor jouw klasgroep de beste keuze is.

Hier alvast enkele voorbeelden:
 - Takken omtoveren tot krachtstok.
 - Stenen omtoveren tot krachtsteen.
 - Schoendoos met stokfiguren om poppenkast te spelen.
 - Een houten plankje voorzien van een haakje en je hebt een sleutelplankje. Schilder of versier 

met verf ...
 - Bloemen met bierviltjes en restjes papier.
 - Ketting met pastasoorten. Die kun je vooraf kleuren met voedingskleurstof. Maak ook een 

doosje om ze in te steken. Dat kan door te vouwen of een houten kistje te beschilderen of te 
versieren.

 - Een zelfportret van mama, papa, jezelf op een stuk karton.
 - Voor deze activiteit kun je een kijkje nemen op Pinterest waar je veel ideetjes kunt opdoen. 

Print een aantal voorbeelden zodat de kinderen kunnen kiezen.
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BENODIGDHEDEN

 - eventueel een schort voor de kinderen
 - per kind een kopje
 - een lepel om de ingrediënten te nemen
 - microgolfoven

Voor de feesttafel:
 - rol papier
 - potloden, stiften ...
 - papiertape om papier vast te maken aan de tafel

WERKWIJZE

Voor dit recept hebben we geen oven nodig.
Elk kind kan zelfstandig aan de slag en zijn eigen mugcake maken!

Ingrediënten voor 1 mugcake:
 - 4 el zelfrijzend bakmeel
 - 3 el suiker
 - 2 el cacaopoeder
 - 3 el melk
 - 3 el (zonnebloem)olie
 - eventueel slagroom/speculoospasta/choco en snoepjes of fruit om te versieren.

STAP 1: Bespreek eerst welke ingrediënten je nodig hebt. Sommige kinderen zullen zich niet bewust zijn 
van de ingrediënten die je nodig hebt om een mugcake te maken.
Een ideaal moment om daarbij stil te staan.
Leg alle ingrediënten onder een doek/in een mand en haal diegene die de kinderen genoemd 
hebben, tevoorschijn. Ga door tot er geen meer onder het doek/in de mand liggen.

STAP 2: Bespreek op dezelfde manier de materialen die je nodig hebt.
Vervolgens bespreek je de stappen van het bakproces.
Wat moeten we eerst doen? En dan? En daarna?

Doel:  Op het feest van de prinses eet iedereen ‘gewone’ taart. Wie heeft er 
ook zin in taart? We maken onze eigen mugcake! Aan de slag!

OD WO 1.11 De kleuters tonen goede gewoonten in hun dagelijkse hygiëne.

OD LO 1.7 De kleuters kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen functioneel en 
gecoördineerd inschakelen.

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te 
komen over techniek.

ACTIVITEIT 4

Taart voor de prinses 
die alles had
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STAP 3: Hygiëne is enorm belangrijk.
De kinderen die mee komen koken, wassen hun handen met zeep. Vergeet deze 
stap ook niet te vermelden bij het overlopen in de activiteiten.
Wanneer je kookschortjes hebt, doe je die aan.
Een mugcake zorgt ervoor dat iedereen actief kan meedoen.
Elk kind maakt zijn eigen cakeje op deze manier.
Benut alle zintuigen. Laat ruiken, voelen, proeven ...

En nu het echte werk

STAP 4: Neem een kopje.
Meet alle ingrediënten correct af en doe ze in een kopje.
Roer alles door elkaar.
Zet het kopje gedurende 2 minuten en 20 seconden in de microgolfoven op 
800 watt.
Klaar!

STAP 5: Wanneer de cakejes klaar zijn kun je ervoor kiezen ze nog te versieren of gewoon 
zo op te smullen. De cakejes zijn het allerlekkerste wanneer ze nog een beetje 
warm zijn!

Versieren kan door smarties, fruit, snoepjes ... vast te laten kleven met choco/
slagroom of speculoospasta.

TIP: Maak een lange feesttafel en leg papier op tafel. Versier het papier zodat de 
prinses een mooi versierde tafel krijgt. Spreek af in welk thema jullie de tafel 
versieren.  
Pas wanneer de feesttafel helemaal klaar is, kan het feest starten. Zingen jullie 
voor de prinses?
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VERDER AAN DE SLAG 

Durf jij het aan om drollenkoekjes te maken? Shelly de shetlandpony haar 
lievelingsdessert zal zeker in de smaak vallen bij de kinderen.
Maak koekjesdeeg en kneed er een grote hoeveelheid cacao door.

Ingrediënten
 - 1 ei
 - cacaopoeder: twee soeplepels
 - 175 gr suiker
 - 1 zakje vanillesuiker
 - 280 gr bloem
 - 130 gr boter (op kamertemperatuur)
 - half zakje bakpoeder

Recept
Meng boter en suiker met een mixer met garde.
Mix vijf- tot tiental minuten tot alles goed gemengd is.
Voeg nu ei, vanillesuiker en cacaopoeder bij.
Meng opnieuw.
Beetje bij beetje voeg je de bloem toe.
Als laatste meng je het bakpoeder onder het koekjesdeeg.
Leg het deeg gedurende 30 minuten in de koelkast.
Verwarm alvast de oven voor op 200 graden.
Bestuif het werkblad met bloem zodat je drolletjes niet aan je aanrecht kleven.
Leg een bakpapier klaar.
Rol worstjes en maak er een drolletje van.
Leg ze op een bakpapier.
Bak ze in een voorverwarmde oven gedurende een tiental minuten.
Smakelijk!

Ga je liever voor een gezond buffet?
 - Gekookte eieren: drakeneieren
 - Komkommerschijfjes: drakenschubben
 - Wortelfrietjes: drakentenen
 - Kerstomaatjes: drakenogen
 - Hummus: drakensnot
 - Broodstengels/stokjes: drakenstekels

Of ga je voor een komkommerdraak?

Het hanteren van de dunschiller, messen, prikkertjes ...  
vraagt klein motorische vaardigheden en is alvast  
een goede oefening.
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ACTIVITEIT 5

We maken er iets 
spannends van ...

Doel:  Laat je fantasie de vrije loop! Wat kan er allemaal gebeuren om er voor 
de prinses een spannende/leuke/grappige/ ... dag van te maken?

OD NED 4.1 De kleuters kunnen een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel 
materiaal.

OD NED 4.2 De kleuters kunnen met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van 
symbolen vastleggen en kenbaar maken.

BENODIGDHEDEN

 - boek: De prinses die alles had
 - werkkaart 2 

WERKWIJZE

STAP 1: Bekijk samen met de kinderen werkkaart 2. 
De prinses vindt dat ze een saai leven heeft. 
Er gebeurt nooit iets. 
Wat zien de kinderen op de eerste prent?
 - Draak is bij de dokter. Hij spuwt geen vuur.
 - Ridder is aan het vissen. Er zitten lieve vissen in de slotgracht.
 - De prinses verveelt zich en kijkt starend voor zich uit.
 - Het kasteel ligt er vredig bij.
 -  ...

STAP 2: Fantaseren maar! 
Laat je fantasie de vrije loop. Wat zou jij spannend/grappig/leuk/ ... vinden? 
Hoe zou jij het voor de prinses spannend maken? 
Laat de kinderen zelf tekenen.
 - Is er een onweer? Regen? Regenboog?
 - Wie zwemt er in de slotgracht?
 - Spuwt de draak plots toch vuur?
 - Wie zit er voor het kasteel?
 - Laat de ridder een dikke prot?
 - Heeft de ridder een regenboogpak?
 - Zie ik daar in de verte een eenhoorn?
 - Welk gek wezen komt er in de verte aan?
 -  ....

STAP 3: Wanneer een aantal kinderen aan de slag gegaan zijn, kunnen ze hun tekeningen tonen en 
erover vertellen. 
Op deze manier wordt de fantasie van de andere kinderen geprikkeld.
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OPTIONEEL

Je kunt er ook voor kiezen om de pagina extreem te vergroten en dan een soort van 
groepswerk en samenwerkingsvorm te doen.
Op die manier kunnen de kinderen samenwerken. Kinderen die al goed kunnen vormgeven, 
tekenen terwijl anderen inkleuren ...
Kinderen met veel fantasie verzinnen terwijl andere kinderen bijsturen en vormgeven ... 
Samenwerken zorgt voor verbinding!

TIP: Gebruik werkaart 3. Wie belt de koning? Teken nieuwe personages in de daarvoor 
bestemde vakjes.
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WERKKAART 2
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ACTIVITEIT 6

Telefoneren met kaartjes/
telefoonnummer maken/ 

hoe telefoneer ik?

Doel:  De koning nam met zijn grote handen zijn kleine smartphone uit de 
binnenzak van zijn knalrode cape en swipete met zijn rechterwijsvinger 
over het scherm. Ai ai ai ... Per ongeluk belde hij iedereen tegelijk! 
Zullen wij ook eens bellen naar Bob, de kickboksende berggorilla? Wat 
zou hij zeggen?

OD NED 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit 
eigen verbeelding/beleving hierop inspelen.

OD NED 2.13 De kleuters beleven plezier in het gebruiken van taal en het spelen met taal in 
concrete situaties.

OD NED 5.5  De kleuters stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete 
situaties:
 - discrimineren van klanken, woorden;
 - ritmische aspecten van taal, rijmen;
 - intonatie en mimiek in relatie tot gevoelens, boodschap.

BENODIGDHEDEN

 - twee telefoons
 - fiches met telefoonnummers: werkkaart 3 

Deze maak je zelf aan de hand van het niveau van je klasgroep. Bekijk zelf welke combinatie van cijfers je 
kinderen kennen. Twee? Drie? Met of zonder getalbeeld? Voorzie een werkkaart voor de koning met alle 
nummers. Print of schrijf deze werkkaart nogmaals en deel de nummers uit aan de kinderen.  

 - veel fantasie!

Dit is een activiteit die erg inspeelt op taalontwikkeling waarbij het leren telefoneren en verwoorden erg 
belangrijk is, maar ook zal het de kinderen hun fantasie prikkelen. Wat zegt een schetenlatende shetlandpony 
in hemelsnaam aan de koning die vraagt of hij naar het feestje van zijn jarige dochter komt? En krijgen ze het 
telefoonnummer ingetoetst? Succes!

VOORBEREIDING

STAP 1: Een kind is de koning en krijgt een telefoon. 
Hij krijgt een blad met alle telefoonnummers van de personages. Dit blad print of schrijf je nog 
een keer en verknip je. 

STAP 2: Deel de telefoonnummers uit aan de andere klasgenoten.

STAP 3: De andere telefoon wordt in het midden van de kring gelegd.
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STAP 4: Wie wilt de koning bellen? De koning kiest een telefoonnummer en toetst het 
nummer in. 
Dit doet de koning hardop: één twee drie.

STAP 5: De andere kinderen volgen op hun kaartje de cijfers en luisteren goed naar de 
volgorde van de cijfers.  
Is het hun telefoonnummer? Dan mogen ze de telefoon opnemen: 
Het kind dat het personage is dat door de koning opgebeld wordt neemt de 
telefoon. 
Hallo, u spreekt met…

Nu kan het fantasiespel beginnen!
Het ‘lezen’ van de cijfers en het ontleden van de code kan voor een aantal 
kinderen boven hun petje gaan. Herhaal zelf de cijfercombinatie nog eens of laat 
de koning alvorens hij start met het intoetsen van het nummer benoemen naar 
wie hij gaat bellen. De cijfercombinatie pas je zelf aan afhankelijk van het niveau 
van je groep. Schrijf je getalbeelden of cijferbeelden? Welke combinaties maak 
je? Hoeveel cijfers gebruik je?
De kinderen verzinnen vervolgens zelf wie ze zijn. Hebben ze veel fantasie en 
verzinnen ze ter plekke een personage? Of houden ze het bij hun eigen naam? 
Benieuwd!

Wie kan er opgebeld worden?
 - Bob, de kickboksende berggorilla
 - Harry, de hysterische hakbijlmoordenaar
 - Kenny, de criminele komkommer
 - Ollie, de allesonderkotsende olifant
 - Patrick, de paniekzaaiende pizzakoerier
 - Hendrik de vraatzuchtige hersenvreter
 - Sandra, de schetenlatende shetlandpony
 - Thierry, de triestige sierplant
 - Victor, de vuile voetballer
 - Walter, de wispelturige wiskundeknobbel
 - Zita, het zagende zeepaard
 - Of iemand anders? Verzin maar!

OPTIONEEL

Voorzie eventueel (techniek) in twee bekers met een touwtje ertussen.
De koning neemt het bekertje vast en zegt naar wie hij wil bellen.
Het personage neemt op en start het gesprek. Kinderen zullen versteld staan hoe goed dit werkt!

TIP: Neem je tijd om uit te leggen hoe een telefoongesprek in zijn werk gaat. 
Diegene die opneemt: ‘Hallo, u spreekt met (schetenlatende shetlandpony), met wie 
spreek ik a.u.b.?’ 
Diegene die belt: ‘Hallo, u spreekt met de koning. Ik bel voor het volgende: mijn 
dochter is jarig en ik vroeg me af of u wilde mee feesten?’ 
Wat zegt de (schetenlatende shetlandpony)?
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BOB

1 2 1

HARRY

2 1 2

KENNY

1 2 2

OLLIE

2 2 1

PATRICK

2 2 2

WERKKAART 3
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HENDRIK

1 1 1

SANDRA

3 1 2

THIERRY

2 3 1

VICTOR

1 2 3

THIERRY

3 1 1
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WALTER

2 2 3

OUDSTE KLEUTERS THEMAPAKKET 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

25



OUDSTE KLEUTERS THEMAPAKKET 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

26


