
Lestips bij

Sleutel:
Werkblad 1: b – b – a – a – b – b 

Werkblad 2: Opa holt naar de auto - Siebe 
schopt de bal naar opa. - Opa kijkt naar een foto 
op de kast. - Siebe smult het eitje op. - Siebe 
zeult een zware tas mee.

Werkblad 3: 26 – 85 – 79 – 77 – 0

Werkblad 4: arm – bank – kussen 

Moniek Vermeulen (opge-
groeid in Sint-Niklaas, woont in 
Puivelde) stond 25 jaar voor de klas. 
Momenteel werkt ze als zelfstandig 
auteur. Ze schrijft vooral prenten-
boeken, boeken voor eerste lezers 
en toneelteksten. Haar boeken zijn 
vertaald in het Deens, Koreaans en 
Chinees. Het prentenboek Spinnie 
schittert! is bekroond met een Lees-
pluim van de Maand. 

www.moniekvermeulen.be

Leen Van Durme (opgegroeid  
en woont in Londerzeel) studeer-
de Grafi sche vormgeving in Gent. 
Ze heeft al meer dan 50 boeken 
geïllustreerd en werkt mee aan de 
kindertijdschriften van De Eenhoorn. 
Leens werk valt vaak in de smaak bij 
de Kinder- en Jeugdjury. Haar pren-
tenboeken zijn vertaald in het En-
gels, Frans, Fries, Italiaans, Deens, 
Duits, Koreaans en Chinees. 

www.leenvandurme.be 

Opa staat aan de schoolpoort. Siebe 
mag met hem mee, joepie! Ze doen 
gekke spelletjes samen, en ze pra-
ten over oma en verliefd zijn. Dat 
lijkt Siebe wel leuk, verliefd zijn! De 
volgende dag op school valt Mette 
zomaar om… Een verhaal vol warm-
te.

Thema’s: 
opa, vriendschap, verliefd zijn
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Lestips bij
• Organiseer een klasgesprek over verliefd zijn. Mogelijke vra-

gen: Wat is ‘verliefd zijn’? Hoe voelt dat? Wat doen mensen die 

verliefd zijn? Hoe kun je tonen dat je verliefd bent? Wie is mis-

schien al eens verliefd geweest?

• Stel dat je Siebe bent. Je bent verliefd op Mette. Schrijf een lief-

desbrief voor haar. Vertel haar wat je leuk, grappig, mooi, … 

vindt aan haar. Maak er ook een mooie tekening bij. Voeg het 

hartje van het werkblad erbij.

• Organiseer een klasgesprek over ziek zijn. Mogelijke vragen: 

Wie was er al eens voor langere tijd ziek? Kwamen er toen 

vriendjes of vriendinnetjes op bezoek? Hoe probeerden zij je op 

te beuren? Kreeg je geschenkjes? Vond je het erg dat je niet naar 

school kon gaan? Wie ging er zelf al eens op ziekenbezoek? Nam 

je toen een geschenkje mee? Een gekocht? Of een zelfgemaakt? 

• Speel een levende Dokter Bibber in groepjes van drie of vier 

kinderen. Een kind gaat in het midden liggen, met op zich uit-

geknipte papieren organen (in de vorm van hart, longen, maag, 

darmen, …). Zijn of haar ogen zijn gesloten. De andere kinderen 

trekken om beurt een woordkaart. Dat orgaan moeten ze wegne-

men zonder dat het liggende kind dit merkt. Voelt het toch iets, 

dan opent het de ogen. Betrapt! Wie kan de meeste organen ver-

zamelen? 



Zoek in het boek

Kleur het bolletje bij het juiste antwoord.

Waarom zegt mama tegen Siebe: ‘Straks word je zelf nog een voetbal’?
O a. Omdat Siebe heel dik is.
O b. Omdat Siebe graag voetbal speelt.
O c. Omdat Siebe veel naar voetbal kijkt op de televisie.

Siebe is kwaad op Tuur …
O a. omdat Tuur hem uitscheldt.
O b. omdat Tuur de bal naar de verkeerde kant schopt.
O c. omdat Tuur hem omver loopt.

Mette is heel moe …
O a. omdat ze ijzer tekort heeft in haar bloed.
O b. omdat ze ’s nachts te weinig slaapt.
O c. omdat ze veel gespeeld heeft.

Siebe vindt het goed dat opa slaapt, …
O a. omdat opa niet mag zien wat Siebe in de stal gaat doen.
O b. omdat opa veel moet rusten.
O c. omdat opa niet wil dat hij in de stal gaat.

Het geschenk van Siebe voor Mette is …
O a. een knuffel.
O b. oud ijzer.
O c. fruit.

Omdat Mette ijzertekort heeft in haar bloed, moet ze … 
O a. nagels eten.
O b. pillen slikken.
O c. veel water drinken.



Zoek in het boek

Welk woord hoort waar? 

Verbind de tekening met de juiste zin.

Schrijf het woord ook op.

• Opa holt naar de  ...............................................................................................................

• Siebe schopt de  .....................................................................................  naar opa. 

• Opa kijkt naar een  .........................................................................  op de kast.

• Siebe smult het  ........................................................................................................ op. 

• Siebe zeult een zware  ..................................................................................  mee.

•
•

•

•

•



Cijferspel

Tel op of trek af.
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Er zit ijzer in je bloed.

Dat is niet hetzelfde als ijzer uit de stal.

Soms staat één woord voor twee dingen.

Vind jij voor elk woord de twee betekenissen?

Taalspel

• zoenen

• meubel waar je op zit

• lichaamsdeel

• niet rijk

• koning

• plaats waar geldzaken worden geregeld

• om je hoofd op te leggen

• vrieskou

arm •

kussen •

vorst •

bank •



Knutselen

Een hartje voor iemand die ik heel graag zie... 

Neem een vierkant blaadje papier. 

Vouw dit hartje en plak het op een leuke kaart.

1. Vouw de punten naar elkaar toe. Van boven naar onder en van rechts naar links. 
 Zo bekom je 2 vouwlijnen. 
2. Vouw de bovenste punt naar het midden. 
3. Vouw de onderste punt tegen de bovenste rand aan. 
4. Vouw de linkerkant tegen de middellijn naar boven. 
5. Vouw de andere kant ook tegen de middellijn naar boven. 
6. Draai je werk om en vouw de bovenste puntjes om en de zijpuntjes ook. 
7. Je werkje is klaar.
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