Groep 4-5

In het Oosterpark zag ik een gat in de boom. Ik zag
mieren er in.

Week 8: 22 - 27 februari
Een gat of gaatjes….
(met dank aan Maaike Ent van de Achthoek)

Er kan een gat zitten in je broek, of in een boom zoals op de tekening. Maar als je erop gaat letten
zijn er overal gaten. Grote gaten, maar ook kleine gaatjes.
Ken je het verhaal van Hans Brinker, die een gat in de dijk stopte met zijn vinger? Alex de Wolf
schreef er een mooi boek over: Het verhaal van Hans Brinker. Te leen bij de bieb. Nu kun je kijken
naar een grappig filmpje erover van Klokhuis: Hansje Brinker stopt zijn duim in de dijk | Het Klokhuis - YouTube
Waar zijn bij jou in huis allemaal gaten? In de keuken? In het speelgoed van je kleine zusje? In de
zitting van de stoel? Onderaan de muur in de gang? En kleine gaatjes? In de panty van je moeder?
Of de afvoer van de douche?
Wat heb je nodig:
Een pen of potlood. Kleurpotloden of stiften erbij mag
Twee blaadjes met kader of je dagboekschrift

Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97

Opdracht 1
Ga met één blaadje op zoek naar allerlei gaten en gaatjes bij je thuis. Wat kun je allemaal
vinden? Maak kleine tekeningetjes van gaten en gaatjes die je vindt
Opdracht 2
Kies één gat of gaatje uit, waar je iets over kunt vertellen: Is er iets ingevallen? Of kwam er
juist iets uit? Of weet je nog dat het gat erin kwam? Vertel je verhaal aan iemand anders bij
jou thuis. Snap zij of hij het?

Opdracht 3
Maak op het tweede blaadje (of in je dagboekschrift) een tekening van wat je vertelde.
Schrijf je verhaal erbij.
Vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto te maken
van je tekening met de tekst erbij. Stuur die foto naar de groepsapp van je klas of naar je juf of
meester

Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97

