
INTRO

Een prachtig boek over de overweldigende liefde van een grootouder voor haar kleinkind.
Oma en Ibi gaan naar de stad. Ze nemen de metro. In de stad kijkt Ibi haar ogen uit. Zo veel 
mensen! Ibi geeft een snoepje aan een bedelaar. Ze ziet vlaggen en grote poppen in etalages. 
In het park ziet ze hondjes met jasjes. Als ze weer thuis zijn, somt Ibi op wat ze allemaal heeft 
gezien. Maar wat heeft oma in de stad gezien? Of had ze alleen oog voor haar kleinkind?
Eindelijk een prentenboek dat een mooie diversiteit aan mensen laat zien. In het boek komen we 
in contact met donker, licht, dik, dun, lang, kort, jong, oud, zwanger, met bril, zonder bril, rode 
haren... De tegenstellingen worden heel mooi in beeld gebracht en komen op een heel spontane 
manier aan bod in het boek. Zelfs bij de hondjes zien we diversiteit. Heel fijn om daar met je 
kinderen over in gesprek te gaan.

LESMAP 

Omdat ik je zo graag zie!
Auteur: Els Van Esbroeck

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.

MAAR ook:

OD WO 4.3 De kleuters kunnen verschillende gezinsvormen herkennen.

OD WO 4.4 De kleuters herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op het 
anders-zijn van mensen.

OD WO 4.5 De kleuters beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan 
zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere 
cultuur.
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Overzicht lesmap

ACTIVITEIT 2  
DRUKKEN! HARTJESSTEMPELS VAN WC-ROLLETJES 

Jonge kinderen houden van herhaling. We bieden wc-rolletjes in de vorm van hartjes aan waarmee ze naar hartenlust kunnen stempelen. In de verf, op het papier en herhalen maar. Want zeg nu zelf, een hartje krijgen doet altijd een beetje deugd. Zeker als het van zo’n klein pateeke komt!

P. 8

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   

ACTIEF LUISTEREN: WELK 

HONDJE?

De hondjes in het park zijn allemaal 

anders. Soms hebben ze een jasje aan. 

Zorg jij ervoor dat elk hondje een jasje, 

hoedje, handtasje... heeft?

P. 9

ACTIVITEIT 1 
HARTJES MAKEN

Ibi en haar oma gaan samen op 
stap naar het museum. Oma en Ibi 
zijn dikke vrienden, ze zien elkaar 
graag. Als je iemand graag ziet kun je 
dat tonen. Door bijvoorbeeld iets te 
knutselen. We kiezen voor een hartje 
omdat dit een mooie symboliek heeft.

P. 7



ACTIVITEIT 4A  
LEKKERE-SNOEPMAGNEETFICHES 

Oma koopt snoepjes voor Ibi. Zie jij 
alle potten met snoepjes staan in de 
snoepjeswinkel? Vul jij je eigen potje? 
Welke snoepjes kies jij uit het winkeltje?

P. 17

ACTIVITEIT 4B  

LEKKERE-SNOEPMAGNEETFICHES: 

TELLEN 

= variant met dobbelsteen

P. 19

ACTIVITEIT 5 VREDESDUIF/VOGEL
In het hele prentenboek komen we 
in contact met duiven. Al dan niet 
met een groen takje in hun snavel. 
Imagine...

P. 21
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BENODIGDHEDEN
 - boek: Omdat ik je zo graag zie!

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.

Lees de titel. De volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen:
 - Wat zie je?
 - Welke dieren zie je?
 - Waar zijn de mensen denk je?
 - Waar zou het boek over gaan?

TIJDENS HET LEZEN

Lees het boek een eerste keer door. Na het lezen sta je pagina per pagina stil om de volgende richtvragen 
te stellen:

PAGINA 1
 - Waar gaan oma en Ibi naartoe?
 - Wat doet oma?
 - Wat doet Ibi?
 - Wat voelt Ibi in haar jaszak?

PAGINA 2
 - Hoe gaan ze naar de stad?
 - Heb jij weleens met de metro gereden?
 - Waar zit Ibi?
 - Wie rijdt er nog mee met de metro?
 - Wat doet de man?

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.

KRINGACTIVITEIT

Lees- en inleefmoment
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PAGINA 3
 - Wat doen Ibi en oma wanneer de metro stopt?
 - Wat ziet Ibi?
 - Wat geeft Ibi aan de man die op de grond zit?
 - Wat zou er op het bord te lezen staan? Zal ik het eens lezen?
 - Wat zou die man daar doen?
 - Wat doet de dame met de groene trui?

PAGINA 4
 - Ibi ziet heel veel mensen. Heel veel verschillende mensen. Kijk je mee naar de mensen?
 - Iedereen ziet er anders uit.
 - Iedereen doet iets anders. Ik zie mensen die lezen. Zie jij iemand die iets doet?
 - Zie je de duif? Hoeveel duiven zijn er?
 - Welke kleur hebben ze?
 - Wat hebben ze in hun snavel?

PAGINA 5
 - Welke winkels zie je?
 - In welke winkel gaan oma en Ibi binnen?
 - Wat kopen ze daar?

PAGINA 6
 - Wat ziet Ibi hier?
 - Hoeveel vlaggen tel je? Zullen we eens tellen?
 - Herken je een vlag van een land? Welke vlag vind je mooi?
 - Wat ziet Ibi nog?
 - Hoeveel paspoppen zijn er?
 - Zijn ze allemaal hetzelfde?
 - Wat is er anders?

PAGINA 7
 - Waar zijn Ibi en oma nu?
 - Vindt Ibi het leuk in het museum?
 - Zie je dat ze het spannend vindt?
 - Hoe zie je dat?
 - Wat hangt er in het museum aan de muur?
 - Wie is er nog meer in het museum?
 - Hoeveel mensen zijn er?
 - Vind jij de maskers mooi?

PAGINA 8
 - Waar zijn Ibi en oma?
 - Waar kijken ze naar?
 - Hoeveel hondjes zie je? Zullen we eens tellen?
 - Hoeveel zijn er aan de leiband?
 - Wat doen de mensen in het park? (Uitrusten, lezen, slapen, wandelen, knuffelen...)

PAGINA 9
 - Wat ziet Ibi op de grond?
 - Zie jij een letter van jouw naam?
 - Zie je de duiven? Hoeveel zijn het er? Zullen we eens tellen?
 - Zal ik het woord eens lezen? Het is een Engels woord. Een woord uit een andere taal. Er 

staat IMAGINE. Dat betekent: stel je voor, fantaseer, bedenk....
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PAGINA 10
 - Het is tijd om naar huis te gaan. Waar zit Ibi?
 - Wat doet ze?
 - Is het druk in de metro?
 - Wat doen de mensen in de metro? Iedereen doet iets ANDERS.
 - Zijn er twee mensen hetzelfde? Lijken de mensen op elkaar?

PAGINA 11
 - Waar zijn Oma en Ibi aangekomen?
 - Wie staat er al op hen te wachten?
 - Lijkt de kleine broer op Ibi?

PAGINA 12
 - Wat heeft Ibi allemaal gezien in de stad?
 - Wat vond Ibi het leukst?
 - Wat heeft oma allemaal gezien?
 - Hoe komt dat? Wat zegt oma?

NA HET LEZEN

Het boek blijft in de boekenhoek/kring beschikbaar voor de kinderen. Ze kunnen het doornemen 
wanneer ze willen.
In kleine groep nodigt het boek uit om in te gaan op de diversiteit die in het boek aan bod komt. 
Er zijn veel aantrekkelijke pagina’s die de moeite waard zijn om in kleine groepjes te bekijken en 
te bespreken.

Ook kun je in kleine groep dieper ingaan op de gevoelens die de kinderen zelf beleven.
 - Ben jij al eens met je oma op uitstap geweest?
 - Wat deden jullie?
 - Wat vind jij leuk om te doen met je oma?
 - ...

Zet het boek zo aantrekkelijk mogelijk in je kring. Geef het een prominent plekje zodat ze er snel 
naar kunnen grijpen, erin kunnen lezen, erover vertellen, ervaringen delen...
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BENODIGDHEDEN

 - (strijk)parels
 - chenilledraad
 - eventueel lint voor een lus

WERKWIJZE

STAP 1: Laat de kinderen de (strijk)parels rijgen op de chenilledraad. Doordat die ‘stijf’ is zullen de 
kinderen daar zeker in slagen. Afhankelijk van hun betrokkenheid bekijk je hoeveel parels ze 
rijgen.

STAP 2: Maak de pijpenrager met de uiteinden aan elkaar vast. Vorm nu met de chenilledraad een 
hartje. 

 Stimuleer de kinderen om parels te rijgen. Indien strijkparels moeilijk gaan kun je opteren voor 
parels met een grotere opening. Zet de eerste parel even vast door de chenilledraad om te 
plooien. Zo vallen er geen parels van de chenilledraad.

STAP 3: Hang de hartjes op. Andere kinderen zullen door het einderesultaat te zien misschien 
gestimuleerd worden om ook een cadeau te maken voor hun oma/mama/papa/...

Doel:  Ibi en haar oma gaan samen op stap naar het museum. Oma en Ibi zijn 
dikke vrienden, ze zien elkaar graag. Als je iemand graag ziet kun je dat 
tonen. Door bijvoorbeeld iets te knutselen. We kiezen voor een hartje 
omdat dit een mooie symboliek heeft.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

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

ACTIVITEIT 1

Hartjes maken  

TIP: Je kunt dat op je gevoel doen of je gebruikt een malletje. Teken 
een hartje op papier en plooi de chenilledraad volgens de 
getekende vorm op het papier. Je kunt in een lus voorzien met 
een lintje zodat het een hangertje wordt.

TIP: Bevestig het hartje op een houten blokje. Dat maakt het 
geschenk helemaal ‘af’.

OUDSTE KLEUTERS THEMAPAKKET 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

7



BENODIGDHEDEN

 - wc-rolletjes
 - rode/roze/... verf in een schaaltje
 - schort
 - papier
 - eventueel papiertape om het papier aan de tafel te bevestigen zodat het niet verschuift wanneer de 

kinderen hun stempelmanoevre uitvoeren

WERKWIJZE

STAP 1: Plooi het rolletje plat en tape het achteraan aan elkaar. Plooi nu aan de voorzijde het rolletje in 
tot je twee boogjes en dus een hartje krijgt.

STAP 2: De kinderen doen hun schort aan.

STAP 3: Bevestig met papiertape het papier op tafel. Zo verschuift het papier niet in hun 
stempelenthousiasme.

STAP 4: Kinderen stempelen hartjes met de wc-rolletjes. 
Voorzie in verf in rood- en/of rozetinten. Dat zal een mooi resultaat geven.

Doel:  Jonge kinderen houden van herhaling. We bieden wc-rolletjes in de 
vorm van hartjes aan waarmee ze naar hartenlust kunnen stempelen. 
In de verf, op het papier en herhalen maar. Want zeg nu zelf, een 
hartje krijgen doet altijd een beetje deugd. Zeker als het van zo’n klein 
pateeke komt!

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

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

ACTIVITEIT 2

Drukken! Hartjesstempels 
van wc-rolletjes

TIP: Verknip het papier nadat de verf opgedroogd is in een hartvorm.  
OF verknip tot verschillende hartjes en maak een mobiel door ze met een touwtje 
aan elkaar te bevestigen.  
Noteer een boodschap voor oma/opa/mama/papa...
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ACTIVITEIT 3

Actief luisteren: 
welk hondje?  

Doel:  De hondjes in het park zijn allemaal anders. Soms hebben ze een jasje 
aan. Zorg jij ervoor dat elk hondje een jasje, hoedje, handtasje... heeft?

OD NED 1.1  De kleuters kunnen een mondelinge boodschap, eventueel ondersteund door gebaar, 
mimiek met betrekking tot een concrete situatie begrijpen.

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

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

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 1/2/3/4 – werkkaart 5
 - zakje om de gelamineerde hondjes in te steken

WERKWIJZE

Print werkkaart 1/2/3/4; knip de hondjes uit werkkaart 5 en lamineer ze. Zo verkrijg je 24 hondjes.

Dit spel kan met vier kinderen gespeeld worden.
Elk kind krijgt een werkkaart met hondjes.
De hondjes zijn allemaal anders. Net zoals de hondjes die Ibi in het park ziet. Sommige hebben een jasje, 
andere een hoedje, of een strikje...

SPEL

Alle kaartjes met hondjes zitten in het zakje.
Neem een kaartje uit de zak.
Omschrijf wat je ziet, de kenmerken van het hondje. De kinderen moeten goed luisteren en focussen. Pas 
wanneer jij klaar bent mogen ze kijken of ze het hondje op hun kaart hebben.
 - Ik zie een hondje. Het hondje is helemaal roze en heeft een roze strik aan zijn staart.
 - Ik zie een zwart hondje. Het hondje is klein. Het hondje heeft een rode jas.
 - Ik zie een grote hond. De hond heeft een bruine handtas.
 - Ik zie een hond met heel veel haar. Hij heeft een groene halsband met sterren.
 - ....
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De kinderen zullen hun impulsbeheersing oefenen. Ze oefenen om een meervoudige opdracht te 
analyseren en daar het juiste hondje aan te koppelen.
Afhankelijk van het niveau van je klasgroep/individueel kind kun je zelf bepalen uit hoeveel delen 
je meervoudige opdracht bestaat. Voor de allerjongsten kun je ook kiezen om de kaartjes met 
honden te tonen. Ze zoeken dan hetzelfde hondje.

Wie heeft het hondje dat omschreven wordt op zijn kaart? Die krijgt het kaartje en legt het 
bovenop zijn hond.

Tijdens dit spel leg je de focus op tellen:
 - Hoeveel hondjes hebben een jas?
 - Hoeveel hondjes heb jij al? Hoeveel heb je nog nodig?
 - Hoeveel hondjes hebben een hoedje? Welke kleur heeft het hoedje?
 - Welk hondje is het kleinste?
 - Welk hondje is het grootste?
 - Welk hondje is het grappigste?
 - Welke hond is het langste?
 - ...

TIP: Laat de kinderen het kaartje andersom op de grote kaart leggen. Op deze manier is 
het hondje dat al gevonden is bedekt en kunnen de kinderen focussen op de nog te 
zoeken honden en hun kenmerken.
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WERKKAART 1
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WERKKAART 2
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WERKKAART 3
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WERKKAART 4
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WERKKAART 5
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BENODIGDHEDEN

 - magneetfiches (of knopen/pompons...)
 - sterke magneet (pincet)
 - werkkaart 6: pot met snoepjes

WERKWIJZE

STAP 1: Bied de kinderen de fiches aan.

STAP 2: De kinderen leggen op elk snoepje een magneetfiche. Wanneer alle O bij de snoepjes gevuld 
zijn, strijken ze met de magneetstok over de fiches en verdwijnen ze. Ze kunnen weer aan 
de slag.

Doel:  Oma koopt snoepjes voor Ibi. Zie jij alle potten met snoepjes staan in 
de snoepjeswinkel? Vul jij je eigen potje? Welke snoepjes kies jij uit het 
winkeltje?

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met  
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

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

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.

ACTIVITEIT 4A

Lekkere-
snoepmagneetfiches  

TIP: Heb je geen magneetfiches in de klas? Dan kunnen de kinderen knopen/
pompons/... leggen (met pincet) op de plaats van de snoepjes.

 Voor de kinderen is het ‘vol’ leggen en weer leegmaken een magisch 
momentje. Ze zullen veel plezier beleven aan het ‘wegtoveren’ van de fiches.
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WERKKAART 6
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BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 6 (1 per kind)
 - 4 lamineerhoesjes
 - magneetfiches
 - dobbelsteen (getalbeeld aangepast aan de mogelijkheden van je klasgroep)

WERKWIJZE

STAP 1: Print en lamineer werkkaart 6.    

STAP 2: Vorm groepjes van vier kinderen.

STAP 3: De kinderen rollen om de beurt met de dobbelsteen.

Ze nemen het juiste aantal magneetfiches en leggen die op de snoepjes.

Tijdens het spel kun je vragen stellen:
 - Hoeveel snoepjes heb jij al in je snoeppot?
 - Hoeveel lege ‘snoepjes’ heb je nog?
 - ...

Welk kind heeft als eerste zijn snoeppot helemaal vol met magneetfiches?
De kinderen ruimen het spel op door met de magneetstok over het deken te bewegen. Alle fiches zullen aan 
de stok blijven ‘kleven’.

Doel:  = variant met dobbelsteen

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

ACTIVITEIT 4B

Lekkere-
snoepmagneetfiches: tellen

TIP: Werkkaart 7 met hartjes in de kleuren van de regenboog kun je gebruiken om 
hetzelfde spel mee te spelen.  
Deze fiche is ook leuk voor andere thema’s: houden van, moederdag, valentijn...
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WERKKAART 7
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ACTIVITEIT 5

Vredesduif/vogel

Doel:  In het hele prentenboek komen we in contact met duiven. Al dan niet 
met een groen takje in hun snavel. Imagine...

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD MUVO 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de 
ontdekking van beeldelementen verwoorden.

Leg de kinderen uit dat sommige dieren een symbolische betekenis hebben. De vredesduif is een internationaal 
symbool en de personificatie van vrede. Dit boek is het uitgelezen moment om samen op zoek te gaan naar de 
duiven in het boek en de symboliek op een eenvoudige manier uit te leggen aan de kinderen.

De kinderen worden uitgenodigd om duiven of vogels te maken. Maar ook hier gaan we in op de diversiteit. 
Bekijk met de kinderen de mensen, de hondjes... die in het boek aan bod komen. Zie jij iemand die er hetzelfde 
uitziet?

BENODIGDHEDEN

 - werkkaart 8
 - karton
 - verf (kies voor een zacht kleurenpalet)
 - penselen
 - schort
 - alcoholstift (enkel om oogje te tekenen als hun schilderwerk droog is) of een wiebeloogje
 - vernislijm
 - groen takje
 - pluimpjes of veren
 - houten prikkertjes/tandenstokers
 - eventueel nylondraad om de vogels op te hangen wanneer je ervoor kiest om beide kanten te versieren

WERKWIJZE

STAP 1: Print werkkaart 8 (eventueel vergroot je eerst naar A3, of als je heel grote vogels wilt maken, 
vergroot je de vogels apart naar het gewenste formaat) en teken elke vogel over op karton. De 
vleugeltjes kun je uitsnijden zodat je ze ook telkens kunt overnemen op het karton. Op deze 
manier heb je een sjabloon dat je steeds opnieuw kunt gebruiken. De kinderen kiezen welke 
vogel ze willen maken. Groot, klein, dik, dun...

STAP 2: De kinderen doen een schort aan en kiezen een vogel/duif naar keuze. Ze helpen het sjabloon 
overtrekken (knip de vogel uit) en gaan aan de slag.

STAP 3: Ze maken elk hun eigen, unieke vogel. Ze gebruiken verf zodat het een vrolijk, kleurrijk vogeltje 
wordt.
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STAP 4: Wanneer de vogels droog zijn, tekenen ze een oogje of kleven ze een 
wiebeloogje.

Bied materiaal aan om te versieren zoals veren en pluimpjes. De pootjes maak je door kleine 
tandenstokertjes in het karton te duwen/bevestigen met nietjes/tape.

TIP: Laat de kinderen beide kanten van het karton schilderen en versieren. Hang daarna 
de vogels op met een nylondraad. Kinderen kunnen elkaars vogel bewonderen en 
spontaan diversiteit opmerken.
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WERKKAART 8
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 - Knuffelstenen maken voor iemand die je graag ziet. Beschilder en vernis stenen. Het 
schilderen kun je met een fijn penseel of met een oorstokje doen. Een mooi geschenkje!

 - Maak een kopie van pagina 8 uit het prentenboek. Laat de kinderen papier scheuren (neem 
daarvoor verschillende groentinten) en er vervolgens propjes van maken. Daarna, wanneer 
er een groot aantal papieren propjes zijn, kunnen ze die vastkleven in de kruinen van de 
bomen. De bomen hebben verschillende tinten van groen. Net zoals mensen verschillende 
huidskleuren hebben.

 - Stift de kinderen hun lippen. Laat hen een zoen zetten op een kaartje zodat hun lipafdruk op 
het kaartje zichtbaar is. Lamineer de zoenafdrukken zodat ze beschermd zijn. Ze geven het 
kaartje aan iemand die ze graag zien. Zo heeft die altijd een zoentje bij zich.

 - Heb je een afgedankte slazwierder? Ideaal! Knip hartjes in allerlei groottes. Leg ze in het 
mandje van de slazwierder. De hartjes mogen elkaar niet overlappen. Verdun verf met water. 
Laat de kinderen druppeltjes verf op het papier druppelen. Sluit de slazwierder en trek aan 
het koordje. De slazwierder zal ronddraaien en de verf zal zich een weg vormen over de 
hartjes. Hocus pocus slazwierder open en... magie!

Nog meer inspiratie 
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