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Leerlingen niet op school vanwege Covidbesmetting of thuisquarantaine? Huiswerk 

mee en thuis iets zinnigs aan taal doen? Hieronder kleine opdrachten die kinderen 

thuis zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Wat heb je nodig: klein blaadje of schrift voor het maken van een lijstje; A4 vel in de leng-

te doorgeknipt, pen of potlood 

Wat ga je doen: een ‘ode’ schrijven aan een snoepje. Dat doe je zo: 

1. Schrijf op een klein blaadje of in een schrift alle snoep waar je van houdt. Als je niet 

van snoep houdt mogen het ook hartige dingen zijn zoals kaasblokjes of olijven 

2. Kies er één uit, die je het allerlekkerst vindt, daar kunnen ze je voor wakker maken 

3. Schrijf op één van de helften van het A4 vel woorden op die te maken hebben met 

dat soort snoep:  

 - hoe ziet het eruit (vorm, kleur, is het ingepakt, waarin dan)  

 - waar ligt het bij je thuis of in de winkel (trommel, la etc) en hoe   

 ziet dat eruit, zoveel mogelijk details is goed. 

 - hoe voelt het in je mond? Wat voor woorden passen daarbij? 

 - wat denk je als je het proeft, waar smaakt het naar? Kun je het  

  ergens mee vergelijken? 

 - en wat denk je als het op is? 

Als je een heleboel woorden hebt, lees je nog een keer en zet je een streep onder de 

woorden die je leuk of goed vindt 

Week 2 - snoepen 

Vervolg opdrachten volgende pagina 



          

         Vervolg opdrachten  -  snoepen 

 

4. Gebruik die woorden om een gedicht te schrijven op de andere helft van het doorge-

knipte A4 vel. Zo’n gedicht heet een ode, een lofdicht op dat snoep. 

 Begin bijvoorbeeld met: 

Oh heerlijk zuur matje 

In je frommelige zakje 

Maar dan natuurlijk wat anders, want je houdt vast niet van zure matjes. 

Denk bij het schrijven aan de volgende dingen: 

- Niet rijmen 

- Hele zinnen hoeven niet 

- Korte regels 

- Alle woorden in een gedicht zijn belangrijk: schrap woorden die overbodig zijn 

- Je kunt af en toe een regel herhalen. Ik ga denk ik wel vier keer Oh heerlijk zuur 

matje erin schrijven, dat vind ik wel een toffe regel. 

Succes! 
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