Groep 6-8

Week 8: 22 - 26 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 deze tekening van een kleuter. 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? Het is een verhaal
dat vooral in Amerika beroemd is geworden. Kijk op Hans Brinker - DutchDelta (weebly.com).
In Nederland moeten we altijd een beetje lachen om het verhaal: Hansje Brinker stopt zijn duim in
de dijk | Het Klokhuis - YouTube
Vandaag ga je zelf een Hans Brinker-verhaal schrijven.
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? Zo’n gat of gaatje wordt het begin van je verhaal….
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. Ga samen bedenken hoe je het verhaal een beetje kunt overdrijven. Je kunt overdrijven over hoe het is opgelost, of over hoe het is gekomen, of over hoe groot iets was dat
eruit kwam. Bedenk het maar.
Opdracht 3
Kies het overdreven verhaal dat jullie het leukste vinden. En schrijf het op. Maak er een lekker smakelijk verhaal van. Zodat alle Amerikanen het zullen geloven net als het verhaal van
Hans Brinker.
Opdracht 4
Maak er een tekening bij waarin je datgene dat overdreven is goed kunt zien.
Maak een foto met een telefoon van je teksten tekening en stuur die naar de groepsapp van je klas
of naar je juf of meester.
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