
• Gesprek: wat is een oppas? Wie heeft al eens een oppas gehad? Wie was die op-
pas? Wat doe je met een oppas? Bracht die oppas ook iets mee? 

• Elke kleuter maakt een schilderij. Je stelt deze tentoon zoals in een museum. De 
kleuters bewonderen elkaars werk en proberen het verhaal erachter te begrijpen. 

• Doe met de hele klas ochtendgymnastiek. Eén kleuter toont iets voor, de ande-
ren bootsen hem/haar na. Het is extra leuk om dit op muziek te doen. 

• De kinderen demonstreren om de beurt wat ze goed kunnen: een koprol maken, 
op één hand en voet staan … Op deze manier tonen we aan elkaar dat iedereen 
goed is in iets.

• Je kind tekent zichzelf als prins(es). Welke kleren draagt hij/zij? Wat draagt hij/
zij op het hoofd?

• Leren vouwen. Toon je kind hoe je een vierkant papier dubbelvouwt door de 
hoekjes op elkaar te leggen. Zo bekom je driehoeken die je kan uitknippen.

• Neem een aantal sjaals. Laat je kind raden welke sjaal de langste is. Vraag je 
kind hoe je dit zeker kan weten. Meten met een zelfgezocht meetinstrument of 
een meter. Of de sjaals naast elkaar leggen!

• Hou een gesprek over iets niet kunnen. Wordt je kleuter boos als iets niet lukt? 
Waarom? Durft je kind soms niet te beginnen omdat hij/zij denkt dat het niet zal 
lukken? Benadruk dat je dingen leert door veel te oefenen. 

thema’s: prinses, oppas, jaloers zijn

Ga met een stift over de krullen op het gordijn.

Doe dit ook met Arabella’s kleed.

Kleur de tekening daarna mooi in.

TIPS voor in de klas of thuis
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Kijk goed naar de bovenste rij en de linkse 
kolom.

Knip de prentjes onderaan uit.

Plak ze op de juiste plaats in het diagram.


