
Lestip 'Mare en de dingen'
 
Over het boek
 
Mare en Grootmoe zijn beste vriendinnen. Samen zijn ze de hele dag in de weer. Ze eten koekjes, klimmen in de

bomen en rennen door de tuin. Maar dan wordt Grootmoe ziek. Ze kan niet meer eten, klimmen en rennen. Ze kan

zelfs niet meer praten. Mare moet en zal er iets op vinden. Geen eenvoudig, maar wel een bijzonder prentenboek -

zowel tekstueel als visueel - over de sterke band tussen een oma en haar kleindochter.
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Aanzet
 
Zeg tegen de kinderen dat ze ‘NU’ met jou een nieuw boek gaan bekijken. Leg de nadruk op ‘nu’, 
maar doe niets. Eventueel herhaal je nog eens dat je ‘nu’ een nieuw boek met hen gaat bekijken. 
Als je nog steeds niets onderneemt, zijn er beslist kinderen die zullen reageren. Start hierover 
een kringgesprek:
– Wat is ‘nu’?
– Hoe lang duurt ‘nu’?
– Is wachten vervelend?
– Wanneer voelt wachten lang of kort aan?
– Wat betekent ‘ongeduldig zijn’?
Vertel dat je een prentenboek hebt over een meisje dat ongeduldig is, een meisje dat wil dat alles 
nu meteen gebeurt. Toon het boek. Laat iemand de titel voorlezen. Laat hen ook de auteur, 
illustrator en uitgever zoeken. Vertel daarna het verhaal. Als kinderen nood hebben om verder 
in te gaan op bepaalde gebeurtenissen, dan geef je hen daar de kans toe.
– Wat vind je van het boek?
– Welk gevoel geeft het je?
 
EINDTERMEN

Lager - Wereldoriëntatie - Tijd (dagelijkse tijd) 5.1●

Lager - Wereldoriëntatie - Mens (ik en mezelf) 3.1●

Lager - Muzische vorming - Drama 3.1●



Verwerkingsactiviteiten
 

– Grootouders
 
– Wie is ‘grootmoe’ eigenlijk? (de mama van Mares mama of papa)
– Hoe noem jij je grootouders? (oma, moeke, mémé, bomma…)
 
Er zijn zeker ook kinderen die een grootouder verloren hebben. Besteed daar ook aandacht aan.
– Welke dingen deed Mare samen met haar grootmoe?
– Doen jullie dingen samen met oma? Zo ja, welke?
– Hoe komt het dat je soms geen dingen samen doet? (Oma is ziek, ze woont ver weg…)
 
Sta ook stil bij het feit dat grootouders soms nog wel dingen willen ondernemen, maar dat hen 
dat door bepaalde omstandigheden niet meer zo goed lukt.

 

– Grootouderboekje
 
De kinderen, ook die zonder grootouders, bedenken wat ze graag met hun grootouders of 
met een andere dierbare senior willen doen. Maak op het bord een wenslijst. Geef elk kind daarna 
een A4-blad. Laat hen het blad dubbel plooien in de lengte. Hierna knippen ze het blad op 
deze vouwlijn in tweeën. De twee delen leggen ze op elkaar en plooien ze dicht. De bladen nieten 
ze in het midden aan elkaar. Ze hebben nu een klein boekje.
Aan de voorkant schrijven ze hun naam en de titel: Wat ik met X graag wil doen. Binnenin zijn er 
nog zes pagina’s waarop ze hun wensen kunnen tekenen of neerschrijven. Ze laten zich inspireren 
door de ‘wishlist’ op het bord.
Je kan het boekje meegeven naar huis, of er enkele leuke dingen uit halen om samen met 
de grootouders te doen in de school. Eventueel kan je een grootoudernamiddag houden 
op school met activiteiten uit het grootouderboekje.
Zorg ervoor dat de kinderen zonder grootouders zich niet buitengesloten voelen. Dat kan je doen 
door meer te spreken van ‘oudere mensen’ dan van ‘grootouders’.

 

– Gevoelens herkennen
 
Toon het boek opnieuw maar zonder de tekst voor te lezen. Bekijk samen enkel de prenten, 
bijvoorbeeld de prent waarop opa Mare vertelt dat oma is gevallen.
– Hoe merk je dat er iets ergs gebeurd is? (De kleuren veranderen, de houding 
van de figuren is teneergeslagen, de mimiek is droevig…)
– Kan je het zien aan mensen wanneer er iets mis is?
– Kan je het ook zien aan kinderen op de speelplaats wanneer er iets mis is?
– Tonen mensen altijd meteen hoe ze zich voelen?
Laat ze enkele voorbeelden geven.

Bespreek welke gevoelens ze allemaal kennen. Kies een viertal makkelijke herkenbare gevoelens uit. 
Verdeel de klas in vier groepjes. Elk groepje krijgt een gevoel toebedeeld en een stapeltje post-its 
in bijbehorende kleuren. Zorg ook voor vier stapels boeken, liefst aangevuld met boeken van de bib 
en bij voorkeur prentenboeken. Telkens als ze ‘hun’ gevoel herkennen op een prent, kleven ze er 
een post-it bij.
Verzamel de boeken met de meeste post-its. Die mogen kinderen op vrije momenten herbekijken. 
Wil je er dieper op ingaan, neem je een (kleuren)kopie van elke prent waarop een post-it zit. 
Zo kan elk groepje een collage maken met prenten die ‘hun gevoel’ uitbeelden. Je kan 
de verschillende tekenstijlen bespreken, verschillen of gelijkenissen zoeken in hoe één gevoel 



 

 

 

wordt uitgebeeld, je kan de gevoelens preciezer gaan benoemen en nuanceren. Zo kan je bijvoorbeeld
blij zijn of goed gezind, maar ook euforisch.
Hang de vier collages op, op kinderhoogte. Handig wanneer de kinderen tijdens het schooljaar 
gevoelens moeten tekenen.
 
EINDTERMEN

Lager - Wereldoriëntatie - Mens (ik en mezelf) 3.1●

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.2●

- Ik en de blije dingen

Naar aanleiding van de vorige opdracht, waarin je vier herkenbare gevoelens met de kinderen 
verkende, kan je verder focussen op het meest positieve gevoel: blij zijn. Ga met de kinderen 
naar buiten en laat ze elk een tak met zijtakjes zoeken. Ligt je school niet in een bosrijke omgeving, 
dan laat je hen een tak meebrengen of je brengt zelf een takkenbos mee. Elk kind krijgt 
een bolletje klei om het takje in te duwen. Zo blijft het stevig rechtstaan. Dit ‘blije boompje’ 
hangen ze vol met dingen die hen gelukkig maken. De ‘blijmakers’ tekenen ze op kleine papiertjes 
die ze met een touwtje ophangen in hun boompje.
 

EINDTERMEN
Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.2●

- Nonsenstaal
 
De grootmoeder van Mare kan niet goed meer praten. Toch verstaat Mare haar. Door goed 
te luisteren en te letten op intonatie en mimiek kan je soms toch ontdekken wat mensen 
willen zeggen.
Dat moeten ze uitproberen.
Als voorbereiding zing je de nonsensklassieker ‘Loelaalielee’. Je kan het melodietje eindeloos 
herhalen, met telkens een andere medeklinker: ‘Koekaakieekee’, ‘Soesaasiesee’… Kies daarna 
samen met de kinderen een klank uit, bijvoorbeeld de /m/. Door daar klinkers of tweeklanken 
aan te plakken, maken ze nonsenswoorden.
Demonstreer de opdracht en probeer hen iets duidelijk te maken zonder bestaande woorden 
te gebruiken. De kinderen raden wat je zeggen wil. Daarna is het hun beurt. Geef hen eventueel 
concrete opdrachten mee, bijvoorbeeld in nonsenstaal duidelijk maken dat ze naar het toilet 
moeten, dat ze pijn hebben, dat ze jarig zijn, dat ze verliefd zijn…
Experimenteren in duo’s kan veiliger aanvoelen dan voor de hele klas nonsenstaal te spreken.
 

EINDTERMEN
Lager - Nederlands - Taalbeschouwing (taalsysteem) 6.5●

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.2●

En verder

– Bejaarde op bezoek
 
Nodig enkele grootouders (of onbekende senioren uit de buurt) uit die willen komen vertellen 
over toen ze zes waren en in het eerste leerjaar zaten. Bereid hun komst voor door klassikaal 
vragen te bedenken.
– Met welk speelgoed speelde je vroeger?



 

 

– Hoe zag jouw klas er uit?
– Welke regels waren er bij jou op school?
– Kreeg je wel eens straf?
– Welke tussendoortjes at jij?
– Hoe zag je boekentas eruit en wat zat erin?
– Wat vond jij het leukste op school?
– Was er in jouw tijd al een digitaal bord?
– Hoe kwam jij naar school?
– Welke spelletjes speelden jullie op de speelplaats?
– Waarvoor was jij vroeger bang op school? Waren de leerkrachten streng?
– Hoe zag je kamer er vroeger uit? Had jij een eigen bureau? Waar maakte je 

je huiswerk?0 jeugdboekenweek 013 – lestips voor het eerste leerjaar
De kinderen ontdekken zo dat ook oudere generaties vroeger ooit jong waren en gekke, leuke 
dingen ondernamen. Ze zullen ook evoluties vaststellen: vroeger bestonden er geen computers, 
gingen de meeste mensen te voet of met de fiets naar school, was het schoolregime strenger…
Maak nadien een tijdslijn in de klas die uit verschillende bladen bestaat. Op het eerste blad 
komen de woorden of tekeningen die bij de spreker en zijn schoolgaande jeugd horen. Rechts 
daarvan komt een blad met de dingen die leerlingen vandaag doen op school. Naast dat blad 
hang je tot slot een leeg blad met een vraagteken. Dat is voor de dingen die toekomstige generaties 
op school zullen doen. Laat de kinderen daarover fantaseren. Dat werkt het best als je van 
een concreet thema vertrekt. Zo schreven grootouders met inkt, schrijven leerlingen vandaag 
met een pen of ze tikken opdrachten uit op computer. Hoe zouden leerlingen dat in de toekomst 
doen? Andere mogelijke thema’s zijn: speelgoed, vervoer, schoolbanken…
 

EINDTERMEN
Lager - Wereldoriëntatie - Tijd (historische tijd) 5.5●

Lager - Wereldoriëntatie - Tijd (historische tijd) 5.8●

Lager - Wereldoriëntatie - Tijd (historische tijd) 5.9●

– Op bezoek bij een bejaarde
 
Mare maakt voor haar grootmoe tekeningen om haar kamer op te fleuren.
Spreek af met een bejaardentehuis in de buurt dat je klas tekeningen wil maken om de kamers 
of de gezamenlijke ruimtes op te vrolijken. Brainstorm met de kinderen wat ze kunnen tekenen. 
Wat zou een leefruimte of kamer opfleuren? Wat zou een ouder persoon mooi vinden? Iets van nu? 
Iets van vroeger?
Breng de tekeningen met de hele klas naar het tehuis. Wil je het bezoekje nog iets uitbreiden, 
dan kan je de bewoners vragen om een activiteit uit het eerder samengestelde grootouderboekje 
te kiezen. Die voer je dan samen uit.
 

EINDTERMEN
Lager - Wereldoriëntatie - Mens (ik en mezelf) 3.1●

Lager - Nederlands - Strategieën 5.2●

Lager - Nederlands - Strategieën 5.3●

Lager - Nederlands - Taalbeschouwing (overkoepelende attitudes) 6.1●

Lager - Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid 7●
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