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Intussen weet je al wat meer over oma Spatjes. En ook over de hotelbaas.
Antwoord samen op de vragen.

Hoe heet de hotelbaas? En hoe heet zijn verloofde? 

 

Waarom denkt oma Spatjes dat haar zoon Johannes de uitnodigingen niet heeft verstuurd?

 

 

Wat denk jij dat er is misgelopen?

 

 

3

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Oma Spatjes belt al haar kinderen op om naar haar feest te komen.
Ze heeft vier kinderen en een heleboel kleinkinderen.
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Allemaal hebben ze een probleem en kunnen ze niet naar het feest komen.

Albertus, de 
oudste zoon en zijn 
vrouw Georgina 
en Magdalena, 
de oudste (17) 
kleindochter van 
oma Spatjes

Katinka, de oudste 
dochter en haar 
man Jochem en 
hun kinderen 
Storm, Sterk, Stoer 
en Zus

Johannes, de 
jongste zoon en zijn 
vriendin Majorieke

Anneriek, de 
jongste dochter 
en haar dochter 
Claudia van 5

Lamú rt en PaÁ la

Omdat hĳ  in  ̄  put zit. Hĳ  ü  t   lfs nÏ t �  r 
w®  hĳ  is. 
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samen leven

Kies uit welk kind van oma Spatjes jullie willen zijn.
Verzin waarom je niet naar het feest kunt komen.
Je gaat oma opbellen, maar die is natuurlijk niet blij!
Speel het telefoongesprek. 
Iemand is oma Spatjes, iemand is een zoon of dochter van oma.
Denk aan wat je van hen weet: hoe ze zijn, hoe ze reageren enzovoort.

Kies een ander duo uit. Speel jullie telefoongesprek voor elkaar.
Vertel elkaar achteraf wat jullie ervan vonden. Klopte alles met wat je over de personages weet?

Uiteindelijk komen toch alle kinderen en kleinkinderen naar het feest van oma Spatjes.
Maar dan gebeurt er iets op het feest. Het heeft iets te maken met een dier.
Verzin in jullie groepje wat er gebeurt. 
Beantwoord dan onderstaande vragen. Straks helpt je dat om het vervolg te spelen.

Wat gebeurt er juist op het feest? Over welk dier gaat het?

 

 

 

 
 
Wie is er allemaal bij betrokken?

 

 

 

 

Hoe reageert oma?
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Hoe loopt het af? 

 

 

 

 

Speel wat er aan de hand is. Verdeel de rollen.
Wie speelt welke rol?

              speelt de rol van  

              speelt de rol van  

              speelt de rol van  

              speelt de rol van  

              speelt de rol van  

op verkenning uitleg aan de slag terugkijken

Wat vind je ervan om zelf het vervolg te verzinnen en het te spelen?
 Ik vind het heel leuk om te doen.
 Ik vind dit niet zo leuk om te doen.
 Ik vind het moeilijk om een vervolg te verzinnen.
 Een vervolg verzinnen vind ik niet zo moeilijk.
 Ik kan me goed inleven in mijn rol.
 Ik weet niet veel over mijn personage en kan me dus niet zo goed inleven.

Wat zou je nu het liefst willen?
 Ik wil zelf verder lezen in het boek.
 Ik wil dat de juf of de meester verder leest in het boek.
 Ik wil eigenlijk niet weten hoe het verhaal verder gaat.
 Ik wil dat de juf of de meester kort vertelt hoe het verhaal verder gaat.

Lees nog even gezellig in een boek naar eigen keuze.
Of mag je het boek Waar zijn de Spatjes? zelf verder lezen?
Of kun je de leerkracht overtuigen om het verhaal verder voor te lezen?
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