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Activiteitenfiches bij de verhalen van Lopke 
 

Lopke kleuters KO 1 

Titel EN HIER IS LOPKE! 

Introductie van Lopke op school 

Doel De kleuters kunnen vertellen wie Lopke is.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

Voorstelling van het hoofdpersonage.  

Een nieuw kind komt op school. Over kansarmoede wordt hier nog niet 

gesproken.  

Benodigdheden De pop van Lopke 

Mogelijkheden • Op een forum met de hele school wordt Lopke voorgesteld.  
• De directeur en een leerkracht die Lopke hanteert gaan van klas 
tot klas even binnen en stellen Lopke voor als een nieuwe leerling.  

De leerkracht die Lopke hanteert kan kort vertellen wie zij is.  

• Elke leerkracht hanteert de pop van Lopke in zijn of haar klas en 
stelt zich voor als nieuwe leerling. 

Lopke kan ook voorgesteld worden als vriendinnetje van de klaspop 

(of andere klaspop(pen) die in de klas aanwezig zijn). 

Verloop � Lopke kan als volgt worden voorgesteld:  
o Ik ben Lopke. 
o Vanaf vandaag kom ik bij jullie in de klas.  
o Wie wil mijn vriendje zijn?  

� Aan de kinderen kan daarna gevraagd worden:  
o Hoe Lopke eruit ziet.  
o Hoe ze denken dat ze is.  

Tip voor de leerkracht  
Het gaat hierbij om  vragen die peilen naar een eerste indruk: waar letten 
kinderen op? Wat is hen opgevallen en wat niet? Welke conclusies trekken ze? 
Leven er al vooroordelen?  
Het is belangrijk dat je hier als leerkracht op een gepaste manier op inspeelt… 
eventueel verband leggen met de eerste indruk die we altijd hebben van een kind 
dat pas op school komt. 
Die eerste indruk kan je eventueel noteren om nadien te kunnen nagaan of deze 
klopt met de realiteit (= wat je uit het verhaal kan afleiden) 
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Lopke 
 

 

Lopke zit in de woonkamer op haar knieën aan de salontafel te tekenen. Ze is 

heel stil, want papa ligt op de bank te slapen. Papa werkt in de grote 

batterijenfabriek, soms ‘s nachts en soms overdag. Lopke moet dus altijd stil zijn 

als hij ligt te slapen. Ze kan dat heel goed. Veel beter dan haar kleine broertje 

Kevin. Die maakt altijd veel te veel kabaal.  

‘Kevin, psst!’, roept mama dan boos! Anders wordt papa nadien boos op mama: ‘Ik 

wil rust in huis! Hou die kinderen stil!’, brult hij dan. 

Lopke houdt er niet van als mama en papa roepen. Daarom tekent ze altijd als 

papa ligt te slapen. Heel stilletjes.  

Vandaag tekent Lopke een gele zon en een regenboog. Het wordt een grote 

regenboog met alleen rood en blauw. De andere kleurtjes zijn op en van mama 

moet ze wachten tot volgende maand voor nieuwe. Deze maand is er geen geld 

meer. Lopke pakt een ander blad en tekent een huis met daarnaast een boom.  

Een boom is groen, denkt ze. Maar ze heeft ook geen groen potlood meer. Dan 

maar een blauwe boom.  

De boom wordt heel mooi, vindt ze.  

De tekeningen zijn voor papa’s verjaardag. Hij is morgen jarig. Lopkes mama 

heeft niet veel centen om cadeautjes te kopen, maar een tekening is ook mooi.  

Lopke pakt nog een  blad. Papa brengt het papier mee van zijn werk. ‘Zo spaar ik 

weer wat geld uit,’ zegt hij dan. Op de achterkant staan allemaal letters, maar de 

witte kant is prima om op te tekenen. Lopke tekent een hoofd met lange haren, 

twee ogen, een neus en een lachende mond. Mama komt binnen. Ze gaat naast 

Lopke zitten en geeft haar een kus. Lopke legt haar potlood neer.  

‘Ik ben klaar,’ zegt ze.  

‘Laat eens kijken,’ zegt mama. ‘Wat een mooi huis !’  

‘Dat is geen huis, dat is onze flat,’ zegt Lopke. ‘En dit is een regenboog.’  

‘En hier?’ vraagt mama.  

‘Zie je dat niet?’ vraagt Lopke.  

‘Jawel, dat is een kindje’ zegt mama.  

‘Nee, geen kindje. Dat is Lopke!’ zegt Lopke.  

‘Krijg ik de tekeningen?’ vraagt mama. 

‘Nee, die zijn voor papa’s verjaardag.’ 

Dat vindt mama een goed idee. Ze heeft nog cadeaupapier en een lintje van een 

vroeger cadeautje. Daarmee mag Lopke de tekeningen inpakken.  
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Lopke kleuters KO 2 

Titel LOPKE 

Verwerking bij het verhaal ‘Lopke’  

Doelen 

 

 

• De kleuters maken kennis met Lopke. 
• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd wordt, 
dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen van 

vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen 

• De situatie in het verhaal komt veel voor.  Daarom is er niet steeds 
sprake van kansarmoede!  Een papa op de zetel kan voor vele 

kinderen een aanknopingspunt zijn om erover te praten. Zo kan je 

met hen spreken over de thuissituatie. 

• De inhoud van het verhaal biedt wel de mogelijkheid om de link te 
leggen: kleurtjes, papier, … 

• De kinderen leggen zelf linken. Zo zal een kleuter, die in een 
moeilijke echtscheidingssituatie zit, ingaan op het probleem van papa 

die boos wordt op mama als Lopke niet stil is. 

Suggesties in  

verband met 

dit verhaal 

 

• Het lijkt ons1 geen goed idee om Lopke volledig in het verhaal al in te 
kleuren, al volledig te beschrijven.  Het verhaal vormt de basis om 

met kleuters in dialoog te gaan waarbij Lopke samen met de kleuters 

een invulling krijgt (uiterlijk, activiteiten naschools,… afhankelijk van 

de samenstelling van de klas…maatwerk dus!). Het is dus niet zo dat 

je al een volledig beeld van Lopke moet meegeven  

• Het verhaal van Lopke kan aangepast worden al naargelang… Lopke 
kan opeens misschien wel een papa hebben. Hangt af van de 

klasgroep. 

• Het verhaal mag naar de papa toe een gesloten of een open einde 
hebben. 

• De uitwerking van de gevoelens, het denken van Lopke en haar 
kleiner broertje ook meenemen, zowel in het verhaal als in de 

vraagstelling. Geef ook aan de papa’s gevoelens. Hoe voelt hij zich en 

waarom? Zie de vragen bij het verloop.  

• Voor de leerkracht is het belangrijk om goed te weten hoe de 
kinderen wonen, hoe de thuissituatie is,…om zo via die inkleuring 

voldoende  binding te kunnen maken, voldoende herkenbaarheid te 

creëren: 

o Aangeven dat men ook zelf iets kan maken of zelf cake kan 
bakken is niet voor elke ouder zo evident…(pannenkoeken 

van de Aldi zijn goedkoper dan ze zelf te maken) 

o Mogelijke hinderpalen: cultuur, zelf niet geleerd hebben, 

                                            
1 Werkgroep kleuterleidsters Hasselt 
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kostprijs, voorkomen dat sommige ouders ‘te veel’ geld erin 

gaan steken omdat ze denken dat het zo hoort en erbij 

willen horen. 

o Binding via herkenbaarheid voor de kinderen zou ook meer 
doorgetrokken moeten/kunnen worden in het dagdagelijks 

gebeuren in het kader van diversiteit.  Hierdoor zullen 

ouders zich ook meer verbonden en erkend voelen.  Bv. 

Knutselen met botervlootjes:  van Aldi tot Vitelma; op 

bezoek gaan in de wasserette, het kringloopcentrum, 

knutselen met plastieken zakjes van allerlei soorten…(een 

slimme zak van de boekhandel vb. de Standaard) 

• Er zitten talenten in het verhaal: Lopke kan rekening houden met 
papa die ligt te slapen, ze kan goed kleuren,… Besteed hier aandacht 

aan. Oog hebben voor talenten, het positieve waarderen doet 

kinderen groeien. 

• Deze maand is er geen geld meer = tijdsbegrip = moeilijk. Kleuters 
begrijpen goed ‘het geld is op’.  Je kan beter spreken van ‘wachten 

tot er weer geld is’. 

• Verhaal 8 ‘cake bakken’ kan hierbij aansluiten  

• Dit verhaal kan gelinkt worden aan verschillende thema’s zoals 
vaderdag, verjaardag, recycleren, … 

Benodigdheden • Lopkepop  
• Afhankelijk van de activiteit 

Verloop 

 

Intro 

• Vertellen van het verhaal 
• Vragen bij het verhaal: 

o Voor wie maakt Lopke een tekening? Vinden jullie dat een 
goed idee? 

o  Lopke is erg stilletjes thuis. Hoe komt dat?  
o Hoe komt het dat Lopke niet alle kleuren heeft? Wat zou 
jij dan doen? 

o Kan jij alles kopen wat je wil? Wanneer zegt jouw mama of 
jouw papa dat je iets niet krijgt? 

o Kan Lopke vriendjes vragen om thuis te komen spelen? Hoe 
zou het komen dat het gaat/niet gaat? 

o Wat doet jouw papa als hij van het werk komt? 
o Hoe komt het dat papa in slaap valt?   
o Zou papa blij zijn met de tekening van Lopke? 
o Vraagstelling naar de reactie van papa op de mooie 
tekening om te laten zien dat het niet altijd dure 

(materiële) dingen moeten zijn. Iets kosteloos, iets dat 

zelfgemaakt is, kan ook iemand blij maken. 
Tip voor de leerkracht 
Vragen in verband met cadeautjes lokken ook steeds veel reactie uit bij kleuters. 
Je krijgt hierdoor een beeld van de verschillen tussen de kleuters in thuiscultuur.  
Kansarme mensen kopen soms dure cadeaus omdat ze dit belangrijk vinden of 
denken alleen zo erbij te horen.  
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Kern 

Activiteit 1: Dramatisatie 

• Naar aanleiding van het verhaal kan vaderdag gestart worden met 
een dramatisatie van papa’s.  

o Er is een tuinpapa, een werkpapa, een luie papa, … Kinderen 
vertolken papa’s.  

 
Tip voor de leerkracht 
Door het feit dat dit zeer herkenbare situaties zijn, vertellen de kleuters allerlei 
over hun thuissituatie. 

 

• Bij deze dramatisatie vertolken kleuters de thuissituatie. 
 

Activiteit 2: Inlevingsoefening 

• Lopke heeft geen volledige doos met kleurpotloden. 
• Vraagstelling:   

o Hoe zou zij zich voelen?  
o Haar broer? 
o  Mama? Papa?  

 
Activiteit 3: Bespreking prenten 

• Kleuterleidster heeft boekje ‘vraag maar’2.  
• Aan de hand van de prenten en kindervragen waar je als volwassene 
niet direct aan denkt, creëer je een niet-bedreigende sfeer waarin 

kleuters vrijuit kunnen spreken. .  
 
Activiteit 4: Een tekening maken 

• Een tekening maken van het gezin. Waar plaatst het kind zichzelf? 
• Zelf een mooie tekening maken voor thuis en nadien bespreken wat 
de kleuters ermee gedaan hebben (opgehangen of iets anders?). 
Tip voor de leerkracht 
Het kan zijn dat de kleuter vertelt dat mama of papa de tekening in de vuilbak 
hebben gegooid. Belangrijk is dat de kleuter dit vrijuit kan zeggen, zijn gevoelens 
kan uiten en dat je geen waardeoordeel uitspreekt. Misschien oppert de kleuter 
zelf oplossingen. 

 

• Een tekening in één kleur en een tekening in verschillende kleuren 
laten maken en dan bespreken welk gevoel dat geeft. Opmerking: een 

tekening in slechts één kleur kan ook heel mooi zijn… al vraagt het 

(creatief) talent.  

• Tekenen met andere materialen (in zand, met water, stenen, wasco’s, 
…) 

 
Activiteit 5: Knutselen 

• Knutselen met kosteloos materiaal 
• Knutselen met zoutdeeg  
• Zelf papier maken en dingen zoeken uit de natuur waarmee we ook 
kunnen kleuren 

                                            
2 Damm, A. (2002). Vraag maar. Rotterdam: Lemniscaat 
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• Zelf papier scheppen  
• Zelf inpakpapier maken 
• Cadeautjes zelf maken  (zie KO 4) 
 
Andere mogelijke activiteiten (die aanleiding kunnen geven om 

kinderen te laten praten over hun situatie) 

• Koekjes bakken 
• Mekaar boekjes laten voorlezen 
• Papa’s uitnodigen voor een sport- en speldag 
• Over het algemeen ervaringen opdoen met weinig materialen  
• Gezelschapsspel zelf maken 
• Filosoferen met kleuters over de waarde van cadeautjes  
• Versjes over papa’s die het leuk vinden om bepaalde dingen met 
kinderen te doen. 

• Verhaaltjes uit Doremi 
• Foto van papa en vraagstelling naar wat papa’s graag doen.  
MASTEN!3 Dit kwam als antwoord van één van de kleuters. Hiermee 

wordt  ‘in de zetel liggen en eten’ bedoeld. 

 

                                            
6 Naar de woorden van een kleuter: werkgroep kleuterleidsters Limburg. 
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4 Boelen, M., Vermeersch, B. & Vercruysse, T. (1992-1993). Geschenkideeën voor vader- en Moederdag. Kleuters 
en Ik. 12(3), 1-4. 
5
. Carmen, L.,& Thiriaux,C.,Van den Broeck, K.& Van Deijl, M. (1992-1993). Cadeautjestips voor vader- en 

Moederdag. Kleuters en ik. 13(3), 3. 
6 Praktijkvoorbeelden 

Lopke kleuters KO 3 

Titel KIJK EENS WAT IK VOOR JOU MAAK! 

Verwerking bij het verhaal ‘Lopke’ 

Doelen � De kleuters maken zelfgemaakte cadeautjes. 
� De kleuters begrijpen dat cadeautjes niet gekocht hoeven te 
worden om toch iemand blij te maken. 

� De kleuters begrijpen dat cadeautjes niet duur hoeven te zijn om 
mooi te zijn. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

Lopkes papa is jarig. Ze maakt voor hem een tekening. Lopkes mama 

heeft niet veel centen om cadeaus te kopen, maar een tekening is ook 

mooi. Oma Lobelia bakt zelf taart voor hem. Lopke vindt deze veel 

lekkerder dan de taart van de bakker. “En ik spaar er geld mee” zegt 

Oma Lobelia dan altijd.  

Mogelijkheden Je kan doorheen het jaar, telkens als er een feest aan bod komt, 

terug verwijzen naar het verhaal van Lopke en benadrukken dat een 

cadeau niet duur hoeft te zijn.  Een zelfgemaakt cadeau is nog fijner 

om te krijgen, want het is speciaal voor jou gemaakt.  

Benodigdheden Afhankelijk van de activiteit 

Verloop Zie bijlagen 

Bijlagen � Bijlage 1: Voorbeeld van ‘Geschenkideeën voor vader- moeder- 
grootouderdag’ 4 

� Bijlage 2: Cadeautjestips voor moeder- en vaderdag 5  
� Bijlage 3: Foto’s6- Praktijkvoorbeelden 
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Bijlage 1:  

Geschenkideeën voor vader- moeder grootouderdag 
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Bijlage 2:  

Cadeautjestip voor moeder- vaderdag 
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Bijlage 3: Foto’s 
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Pokie in de was 

 
 

Lopke heeft een pop. Pokie. Het is een lappenpop met een klein bol hoofd en   

lapje   als lijf. Oma Wiske heeft hem voor speciaal voor Lopke gemaakt toen ze 

geboren werd. Oma Wiske is de mama van mama.  

Pokie houdt Lopke al gezelschap sinds ze baby is. Lopke vindt het de allermooiste 

pop van de hele wereld. Veel mooier dan de poppen die je in de winkels ziet, want 

haar Pokie heeft oma zelf gemaakt.  

Papa vindt haar pop net een spook. Als hij Lopke ziet rondlopen met haar pop 

zegt hij altijd: ‘Daar lopen mijn groot en mijn klein spook.’  

Vroeger was Pokie lichtgroen, nu grijsgroen. Het lapje is ook een beetje 

gerafeld. Maar Lopke kan niet zonder Pokie.  

Vandaag mag Pokie mee naar school. Het is knuffeldag en iedereen heeft zijn 

lievelingsknuffel meegebracht. Shana lacht Lopke heel hard uit. ‘Wat een lelijke 

pop,’ zegt ze. Tijdens de speeltijd gooit ze Pokie in een plas. Pokie is smerig. 

Lopke is boos. De juf is ook boos op Shana. ‘Ik zal hem thuis in onze wasmachine 

steken,’ zegt Shana. Maar dat wil Lopke niet. Nooit mag Shana Pokie nog 

vasthouden. 

‘Ik maak wel een nieuwe pop,’ zegt oma Wiske ’s avonds aan de telefoon. ‘Dan 

gooien we de ouwe in de vuilbak.’  

Maar dat wil Lopke niet. Pokie mag niet weg. Nooit! 

‘Jij bent ook een ouwe oma, maar jou gooien we toch ook niet in de vuilbak!’ zegt 

ze boos. 

‘We kunnen Pokie hier op de hoek gewoon wassen,’ zegt mama. Zelf hebben ze 

geen wasmachine. ‘Veel te duur,’ vindt papa. Mama steekt alle vuile kleren samen 

met Pokie in een grote tas. Samen gaan ze naar de wasserette. Mama steekt alles 

in de wasmachine. Ze doet zeeppoeder in het bakje. De wasmachine begint te 

brommen en te draaien. Te schuimen en te schudden. Lopke kijkt door het ronde 

raampje. Ze ziet de kleren ronddraaien. Soms komt Pokie voorbij, soms papa’s 

broek en dan mama’s sokken. Het lijkt wel een draaimolen.  

‘Mogen er ook kindjes in de wasmachine?’ vraagt ze.  

‘Nee hoor,’ lacht mama. ‘Kinderen gaan onder de douche.’  

Als de wasmachine klaar is, stopt mama alles in de droogmachine. Weer ziet 

Lopke alle kleren ronddraaien en vallen. Pokie draait mee rond. Dan piept de 

droogmachine en is alles droog. 

Lopke pakt Pokie. Hij voelt warm, zacht en ruikt heerlijk. Lopke vindt het een 

schatje, ze wil geen andere Pokie. Nee! Nooit! 
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Lopke kleuters KO 4 

Titel HELP, IK BEN VUIL! 

Verwerking bij het verhaal ‘Pokie in de was’ 

Doelen 

 

 

 

 

• De kleuters maken kennis met de knuffel van Lopke, wassen, lachen 
met … 

• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd 
wordt, dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen 

van vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen 

• De link naar kansarmoede is niet zo evident. Wie heeft er geen oud 
versleten knuffeltje?  

• Geen wasmachine: Er is geen geld voor – wachten tot er geld is. 
• Een wasserette in de buurt biedt aanknopingspunten om met de 
kinderen te praten. De kinderen zitten daar vaak omdat dit –

tijdens het wassen-een ontmoetingsplaats kan zijn voor de 

moeders. Het duurt ook een tijdje voor de was gedaan is…  

• Een versleten beer is bij vele kinderen gewoon een nieuwe kopen. 
Je kan benadrukken dat het voor Lopke niet zo evident is om een 

nieuwe pop te kopen.  

• Bedenk ook even of het gaat om een herkenbare oma. Is het zo dat 
er bij kinderen in kansarmoede poppen gemaakt worden?  

• Bedenk ook of het zo is dat zaken die gemaakt werden door iemand 
zomaar worden weggegooid. 

Suggesties in 

verband met het 

verhaal 

In het verhaaltje wordt verteld over een oude oma. ‘Jij bent ook een 

oude oma? Als je dit verhaal vertelt, kijk dan even hoe je dit doet. 

Kleuters leggen die link niet. Een oude oma wordt niet weggedaan! 

Wat met knuffeltjes in de was? Als je drie versleten knuffeltjes 

hebt, kan er om beurten eentje in de was. 

Aanvulling alinea: Shana moet heel hard lachen als ze Pokie ziet ‘Wat 

een lelijke pop’ en tijdens de speeltijd gooit ze Pokie zomaar in een 

vieze plas.  Dit kan je gebruiken in plaats van het woord ‘uitlachen’ .  
 
Het verhaal kan gelinkt worden aan de thema’s grootouders, knuffels, 

wassen, … 

Benodigdheden Afhankelijk van de activiteit. 

Verloop Intro (Hangt af van de activiteit)  

� Motivatie via bijvoorbeeld: Een zak vol vuile kleedjes… een zak vol 
knuffels 

� Vertellen van het verhaal 
� Vragen bij het verhaal: 

o Hebben jullie een lievelingspop?  
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o Ziet die er ook al een beetje oud uit? 
o Oma Wiske heeft Pokie zelfgemaakt. Wil jij ook een pop 
die jouw oma gemaakt heeft?  

o Welk speelgoed zou je nog allemaal zelf kunnen maken in 
plaats van er in de winkel veel geld voor te betalen? 

o Waarom wil Lopke Pokie niet weg gooien? 
o Hoe denk je dat Lopke zich voelde toen de andere 
kinderen haar pop afpakte? 

o Wassen jullie thuis de knuffels in de wasmachine? 
o Waarmee speel je thuis?  
o Gaat Lopke ook in de wasmachine? 
o Hoe wast mama jouw kleren? 
o Gesprek over de wasserette: exploratie van wat je daar 
doet. (Daar drinkt mama koffie want dat is goedkoop.) 

 

Kern 

Activiteit 1: Waarneming van knuffels 
 
Activiteit 2: Wassen (vanuit verschillende invalshoeken)  
Tip voor de leerkracht 
Dit betekent dat je tijdens allerlei activiteiten rond wassen met de kleuters 
makkelijk kan praten over wat ze thuis zien en je dus aan de hand van een 
gesprekje herkenbare situaties laat verwoorden en de thuissituatie van de 
kleuters kan inschatten 

 

� Een wasplaats maken in de klas 
� Bezoek aan een wassalon met beperkt geld 
� Naar de wasserette gaan en knuffels wassen 
� De was van thuis wassen (poppenkleedjes..) 
� Het speelgoed van de klas wassen.  
� Ontdekdoos wasspelden groot en klein 
� Wasdraad: speciaal hoger hangen  (als je er niet aan kan, 
oplossingen zoeken = aanspreken van ruimtelijk denken, …) 

� Was sorteren 
� Stappenplan wastafel 
� Taal materiaal activiteit 387: wassen en drogen  
  
Activiteit 3: Voorlezen uit boek ‘De knuffel van Lotte’8 
  
Activiteit 4: Knutselen 

� Zelf speelgoed knutselen 
� Sokpoppen maken 
� Knutselhoek met stofjes-lintjes-knopen-garen  
� Oud laken = bolletje met elastiek (bestempelen) 
 
Mogelijke andere activiteiten 

� Rond zelfgemaakt speelgoed 
� De kringloopwinkel bezoeken. 

                                            
7 Jaspaert, K.Talig omgaan met materialen in de kleuterklas. Wolters Plantyn. ACT 38 Wassen en drogen.  p. 16. 
8 Lager, C. & Claude, K. (1991). De knuffel van Lotte. Leuven: Davidsfonds  
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� Taal-speel-tas: Jop en Boeboe 9 
� Poppenkast 
� Dramatiseren 

                                            
9 van der Linden, E. (2009 ). Taal-speel-tas. Hasselt: Clavis. 
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Lopke kleuters KO 5 

Titel IK BEN MIJN KNUFFEL KWIJT!10 

Gesprek tussen de klaspop en Lopke 

Verwerking bij het verhaal ‘Pokie in de was’  

Doelen  � De kleuters bespreken of ze een lappenpop van oma fijn vinden of 
niet.  

� De kleuters bespreken de gevoelens bij dit gesprek. 
Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

In het verhaal is Pokie de lappenpop van Lopke, welke een klein bol 

hoofd heeft en een lapje als lijf. Oma Wiske heeft deze voor Lopke 

gemaakt toen ze geboren werd. Lopke vindt Pokie de allermooiste pop 

die er bestaat. 

Tijdens deze activiteit kan je praten met de kinderen over de 

knuffels, wie ze maakt, koopt, waarom, of ze duur zijn, … 

Benodigdheden � De klaspop 
� De handpop van Lopke 

Mogelijkheden Bespreking of alle kleuters liever een pop van oma willen. 

Met de kinderen een knuffel maken van oude lapjes stof ; misschien 

zijn er wel handige ouders of grootouders die willen komen helpen… 

Eventueel kan er ook aan gedacht worden om dit samen met kinderen 

van de derde graad te doen. 

Verloop Lopke zit op de bank te huilen terwijl de andere kinderen aan het 

spelen zijn.  De klaspop komt aangewandeld: “Waarom huil je zo, 

Lopke?” 

Lopke:” Ik ben Pokie verloren. Daarnet had ik hem nog.” 

De klaspop:” Pokie? Wie is Pokie?” 

Lopke:” Pokie is mijn allerliefste knuffel.” 

De klaspop:”Weet je wat? Ik help je zoeken.” 

Lopke:” Oh, klaspop, wat lief van je.” 

De klaspop:”Waar heb je Pokie voor het laatst gezien?” 

Lopke:”Bij de schommel, toen ik heel hoog ging.” 

De klaspop:” Toen je heel hoog ging?” 

Lopke:”Ja, dat durf ik al hoor.” 

De klaspop:”Misschien is Pokie dan uit je broekzak gevallen.” 

Lopke:”Ja, dat zou best kunnen.” 

De klaspop:”Kom, laten we gaan kijken bij de schommel.” 

Lopke:”Oké.” 

De klaspop en Lopke lopen samen tot bij de schommel om te kijken of 

Pokie daar op de grond gevallen is. Maar ze zien niks. 

Lopke begint weer te huilen. 

De klaspop:”Maar Lopke toch. Als we hem echt niet vinden, koop je 

toch gewoon een nieuwe.” 

Lopke:” Dat gaat niet want Pokie komt niet uit de winkel. Oma Wiske 

heeft hem speciaal gemaakt voor mij.” 

De klaspop:”Heeft jouw oma Pokie zelf gemaakt?” 

Lopke:”Ja!” 

De klaspop:”Waarom?” 

Lopke:”Gewoon, de knuffels in de winkel zijn te duur, zegt oma. 

                                            
10 Naar een idee van Ellen Wolthuizen: kleuterleidster in Zonnedorp-Aarschot 
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Daarom heeft ze zelf een knuffel voor mij gemaakt.” 

De klaspop:” Wow, dat vind ik superlief van jou oma.”  

Lopke:”Ja, dat vind ik ook. Weet je? Een knuffel maken is eigenlijk 

niet moeilijk, ” 

De klaspop:”Oh nee?” 

Lopke:” Nee!” 

De klaspop:” Zullen we aan de juf vragen of we in de klas ook zelf een 

knuffel mogen maken? “ 

Lopke:”Goed, dat doen we.” 

Lopke is even helemaal vergeten dat ze haar eigen Pokie verloren is. 

Terwijl ze samen met (de klaspop) naar de juf wandelt ziet ze hem 

ineens liggen onder de grote boom. “Pokie!” roept ze blij. “Daar ben je! 

(De klaspop) en ik hebben naar jou gezocht. We dachten dat je aan de 

schommel op de grond lag. Wat ben ik blij dat ik je terugzie.” 

De klaspop:” Oh Lopke, wat ben ik blij voor je! Als het van de juf mag, 

hebben we straks allemaal een eigen gemaakte knuffel. Dan moet ik 

alleen nog een naam verzinnen.” 

Lopke:” Klopt. Wat dacht je van Bizzy of Klepper of misschien wel, 

euh, Doris. Nee, nee, ik weet het, Philli. Ja, dat klinkt leuk!” 

De klaspop:” Philli, misschien!” 
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Appelmoes 
 

 

Lopke is op school. Ze speelt in de poppenhoek. Helemaal alleen. Niet omdat er 

niemand met haar mee wil spelen, maar omdat ze dat soms leuk vindt. Juf An 

komt naast haar zitten. Dat vindt Lopke ook leuk.  

‘Ik ben mama,’ zegt Lopke.  

Juf An knikt. 

‘Ik kook appelmoes,’ vertelt Lopke.  

‘Lekker,’ zegt juf An. ‘Krijg ik ook wat?’ 

Daar moet Lopke over nadenken.  

‘We zijn met veel thuis,’ zegt ze. ‘Kevin, mama en ik en straks komt papa thuis. Hij 

moet ook nog eten. De kom appelmoes is altijd helemaal leeg.’ 

Juf An knikt.  

‘Maar als je op voorhand zegt dat je komt, maak ik wat extra.’ 

Juf An begrijpt het. 

‘Mama maakt altijd genoeg, maar nooit teveel.’ vertelt Lopke. ‘Ze heeft er een 

hekel aan om restjes weg te gooien.’ 

Juf An lacht. ‘Je mama heeft groot gelijk,’ zegt ze.  

Lopke geeft haar een kom.  

‘Mama maakt de lekkerste appelmoes die er bestaat.’ 

De juf proeft en knikt. ‘Heerlijk!’ zegt ze.  

Lopke is trots.  
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Lopke kleuters KO 6 

Titel ETEN MMMMMMM! LEKKER… 

Verwerking bij het verhaal ‘Appelmoes’. 

Doelen 

 

 

 

 

• De kleuters praten over eten, eten weggooien, … 
• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd 
wordt, dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen 

van vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen 

• In veel gezinnen is het normaal dat er eten wordt weggegooid. Te 
veel gekookt, niet opgegeten, … het wordt weggedaan.. 

• Het is belangrijk dat de activiteiten herkenbaar zijn. Het zelf 
maken van appelmoes gebeurt niet zo direct. Een pot appelmoes is 

goedkoper. 

•  Aan de hand van dit verhaal kan je deze thema’s aansnijden en 
bespreken met de kinderen. 

Suggesties in 

verband met het 

verhaal 

In het verhaal ervoor zorgen dat je ook de nadruk legt op het feit 

dat je ook meerdere keren van een gerecht kan eten. Naar aanleiding 

van dit verhaal kan je in de klas appelmoes maken. Zie bij de 

activiteiten. In dit verhaal kan je de gezelligheid benadrukken van 

het samen dingen maken. 

 

Dit verhaal kan gelinkt worden aan het thema gezonde voeding, fruit, 

koken, … 

Benodigdheden Afhankelijk van de activiteit. 

Verloop Intro (Hangt af van de activiteit) 

� Voorbeeld: Gesprek over wat de kleuters graag eten. 
� Vertellen van het verhaal  
� Speel het verhaal als een rollenspel11. De inhoud komt misschien 
beter over dan als je het gewoon vertelt 

� Vragen bij het verhaal: 
o Wordt er bij jullie thuis (soms) eten weggegooid?  
o  Wat vind jij hiervan?  
o Wat kan je doen met restjes eten, in plaats van ze weg te 
gooien? 

o Waarom zou mama niet graag iets weggooien?  

 

Kern.  

Activiteit 1: Receptjes maken 

                                            
11 Werkgroep kleuterleidsters Hasselt 
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� Op zoek gaan naar eten, drinken dat geen geld kost: noten, water, 
…. fruit kan behoorlijk duur zijn (tenzij in periodes van overvloed – 

heel warme zomer: heel veel kersen,… ) 

� Andere recepten met restjes: verloren brood, broodpudding, 
omelet met restjes, aardappelkoekjes, broodkorstjes voor in de 

soep, …  

� Samen appelmoes maken = leuk. Gezelligheid benadrukken. Hiervan 
vind je stappenplannen.  

� De appelpluk is gedaan; er worden appelen geraapt; je kan er 
appelsap van maken. 

 

Mogelijke andere activiteiten 

� Na een eetmoment alle restjes samen nemen en bespreken wat er 
allemaal blijft liggen.  
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Sint 
 

 

Het is bijna Sinterklaas. De klas is mooi versierd. Overal hangen zelf 

geknutselde hoofdjes van Zwarte Piet aan de wasdraad. Er is ook een stoel voor 

de Sint versierd. Dat wordt zijn troon.  
‘Morgen komt de Sint naar school,’ zegt juf An. ‘Breng allemaal een schoen mee 

naar de klas.’  

Lopke kijkt verschrikt. Ze heeft maar één paar schoenen en die draagt ze elke 

dag. Moet ze morgen dan op haar sokken naar huis? Lopke vraagt aan juf An of 

ze zonder schoen ook iets van de Sint krijgt. De juf neemt haar mee naar de 

verkleedkist.  

‘Zoek hier maar een schoen uit om morgen in de klas te zetten!’  

Lopke kijkt nog altijd verdrietig.  

‘Weet de Sint wel dat het mijn schoen is?’ vraagt ze.  

Juf An heeft een idee.  

‘Breng morgen allemaal een oude schoen van mama, papa, oma of een tante mee. 

Dan versieren we morgen alle schoenen en heeft de Sint de grappigste 

schoenenklas van het land. Dat vindt hij vast fijn!’ 

Alle kinderen juichen. Lopke ook. Ze is blij dat ze morgen ook iets van de Sint 

krijgt en niet op haar sokken naar huis moet.  
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Lopke kleuters KO 7 

Titel BIJNA SINTERKLAAS! WIJ ZETTEN ONZE SCHOEN! 

Verwerkingsmogelijkheden bij het verhaal van ‘Sint’ 

Doelen 

 

 

 

 

• De kleuters praten over cadeautjes, de schoen die ze willen zetten, 
… 

• . 
• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd 
wordt, dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen 

van vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen 

• Lopke heeft geen extra-schoenen. Als kleuterleidster geef je vaak 
opdrachtjes mee aan de kinderen. Iets meebrengen, iets zoeken, … 

Kunnen alle ouders hierop ingaan? 

Gevoeligheid voor de thuissituatie is belangrijk. 

• Het is een gegeven dat de Sint soms niets of weinig brengt bij de 
ene en overvloed bij de anderen. Daar kan je niets aan veranderen.  

Soms stellen kinderen vast dat ze niet veel krijgen. Ze zijn toch 

ook braaf geweest. Een antwoord is er niet direct op. Het is goed 

dat er over gepraat kan worden.  

Het kunnen verwoorden is voor de kinderen al heel belangrijk. Ze 

zoeken niet steeds een verklaring.  

Als kleuterleidster kan je in het oog houden dat er niet benadrukt 

wordt hoeveel kleuters krijgen.  

Aandacht besteden aan de kleine dingen die iemand meebrengt, is 

ook iemand in de verf zetten.  

Sommige kinderen vinden een klein gekregen belangrijker dan iets 

groot en brengen dat mee naar school. Benadruk datgene wat 

kinderen waardevol vinden om te krijgen. Bespreek dit met hen. 

• Moslimkinderen krijgen geen speelgoed bij Sint. Er is wel het 
Suikerfeest. Je kan feesten vergelijken. 

• Laat de kleuters maar zelf zoeken naar mogelijkheden om het 
probleem op te lossen.  Ze zoeken zelf oplossingen als ze maar 1 

schoen zouden hebben.  Het is belangrijk hen deze oplossingen te 

laten aanbrengen. Pantoffels kan een oplossing zijn bijvoorbeeld bij 

Marokkaanse kansarmen, niet bij de Belgische. Zij hebben de 

gewoonte om pantoffels te dragen.  

• Belangrijke rol voor de school: niets laten meebrengen. De Sint 
komt zelf op school. Zie ook in de handleiding. 

Belangrijk in de periodes van dergelijke feesten is ook dat de 

school  oplet wanneer kleuters er al over beginnen te praten. Er op 

een goede manier op inspelen is de boodschap.  

Suggesties in De leerkracht heeft ook haar pantoffels bij.  Sintkleren in de klas. 
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verband met het 

verhaal 

Kan iedereen Sint spelen.  Zelf geven!  Het is ook fijn het grote boek  

van Sint in handen te hebben. (Kinderen van de klas erin: ik hoor 

erbij)  

Het herkennen van de eigen schoen door de Sint is voor de kinderen 

wel belangrijk.  

Kinderen delen ook. Voorbeeld: de logopedist komt in de klas. Geen 

schoen. De kinderen geven er een. 

Ze doen ook hun eigen schoen uit voor Lopke.  

Benodigdheden Prenten, schoenen, een mal … afhankelijk van de gekozen activiteit. 

Verloop  Intro  

� Voorbeeld: De leerkracht toont een grote prent van kinderen die 
hun schoen zetten. 

� Klasgesprekje als aanloop voor het verhaal. 
� Het verhaal vertellen 
� Vragen bij het verhaal: 

o Waarom kijkt Lopke sip?  
o Hoe lost de juf het op?  
o Vinden jullie dat een goede oplossing? 
o Hoe zou jij je voelen wanneer je maar 1 paar schoenen 
hebt? …. 

Kern 

Activiteit 1: Knutselen 

� Een schoen knutselen – kan met een mal (zie internet)12. 
� Een schoen versieren 

  

Activiteit 2: Een muzikaal verhaal 

� Zie de uitgebreide verwerking ‘Muzikaal verhaal’ 
 

Activiteit 3: Koken 

� Koekjes bakken met letter van de naam: hier kan je ouders bij 
betrekken. 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 http://www.vouwwerkjes.nl/Schoentje_vouwkarton.html  
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Lopke kleuters KO 8 

Titel WIJ MAKEN MUZIEK!13 

Muzikaal verhaal als verwerking bij het verhaaltje ‘Sint’ 

Doel  De kinderen maken zelf muziek 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

In  dit verhaaltje  is het bijna Sinterklaas. Lopke is sip als ze hoort 

dat ze haar schoen mee moet brengen naar de klas. Ze heeft immers 

maar 1 paar schoenen. De juf lost het op: ze mogen allemaal een oude 

schoen meebrengen en versieren.  

Benodigdheden Muziekinstrumenten: trom, triangel, ritmestokjes, xylofoon, rasp, 

bloktrom, bellenriempje. 

Mogelijkheden De week voor Sinterklaas kan je het verhaal ‘Sint’  vertellen en 

aansluitend dit muzikaal verhaal brengen.  

Eventueel kan je de kinderen vragen een oude schoen mee te brengen 

en deze versieren voor Sinterklaas, net zoals Lopke deed. 

Verloop van het 

muzikaal verhaal 

Het is woensdagmorgen 6 december. Vandaag is het een grote dag 

voor Lopke! (tromgeroffel). Ze zijn nog maar een tijdje geleden 
verhuisd en in haar nieuwe school komt vandaag de Sint! 

(tromgeroffel).  
Lopke wordt wakker van het zonnetje want ze heeft nog geen 

gordijntjes in haar kamer. Ze rekt zich uit en geeuwt. (uitrekken en 
geeuwen). 
Eerst dacht Lopke dat ze niets van de Sint zou krijgen omdat ze geen 

extra schoentje  over heeft voor de Sint (sip gezicht trekken). 
Gelukkig bedacht Juf An een oplossing! (triangel). Iedereen heeft een 
oude schoen van mama, papa, oma of tante gezocht. Die hebben ze 

heel mooi versierd in de klas. De klaspop vond de hare de mooiste, zei 

hij! (triangel)  
Ze stapt uit bed (ritmestokjes) en huppelt naar de badkamer. 
(bloktrom) In de  badkamer staat Kevin, hij maakt zich klaar om naar 
‘Elzenhof’ te gaan; dat is een speciale school in Aarschot. Bij Kevin 

komt Sinterklaas vandaag ook op school. Hij  zit op het toilet en zingt 

al een Sinterklaasliedje (de eerste zin van “sinterklaas kapoentje” 
zingen). Lopke doet de kraan open en wast haar gezicht en haar 
handen (uitbeelden). Als ze klaar is, wandelt ze de trap af naar de 
keuken.(xylofoon: hoog-> laag; verticaal vasthouden) Daar is mama. Ze 
is bezig met het ontbijt. Lopke schuift haar stoel achteruit om aan 

tafel te gaan. (rasp)   
Ze krijgt van mama 2 boterhammetjes met confituur en een lekker 

glaasje melk. Er staat ook een chocoladen ventje klaar. (hmmm) 
Wanneer haar buikje vol is, schuift ze haar stoel weer achteruit 

(rasp) deze keer om van tafel te gaan. Ze stapt naar de trap 
(ritmestokjes) en wandelt naar boven. (xylofoon: laag -> hoog; 
verticaal vasthouden) “ Nog je tanden poetsen” roept mama Ah ja, nu 
haar kleertjes nog aantrekken natuurlijk. Ze doet haar mooiste trui 

aan voor de Sint! Weer huppelt ze van de badkamer naar haar kamer. 

(bloktrom). Snel trekt Lopke haar kleertjes aan want het is bijna tijd 

                                            
13 Naar een idee van Ellen Wolthuizen: kleuterleidster in Zonnedorp-Aarschot 
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om te vertrekken. Ze huppelt naar de trap (bloktrom) en wandelt naar 
beneden. (xylofoon: hoog->laag; verticaal vasthouden) Mama heeft 
haar boekentas al klaargezet. Mama doet de voordeur open. 

(uitbeelden) De windgong rinkelt in de wind. (bellenriempje) Daar 
staat ze dan; op de stoep, helemaal klaar voor de Sint. Ze is een 

beetje zenuwachtig voor de Sint! Zou hij al op school zijn? Zou hij 

haar schoen al gezien hebben? 
Tip voor de leerkracht 
Pas de tekst aan in functie van je kleuters of maak de zaken bespreekbaar. 
Is het zo dat de kleuters allemaal beschikken over een badkamer, dat de 
boekentas klaar staat, dat er een rijkelijk ontbijt wordt voorzien en de buikjes vol 
worden gegeten, dat de tandjes eerst worden gepoetst, … Belangrijke inhouden om 
af te toetsen in je klas en om bij stil te staan. 

 
Tip voor de leerkracht 
Pas plaatsnamen en namen van straten aan aan de plaatselijke situatie zodat het 
geheel herkenbaar blijft voor de kinderen. 
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 Opvang 

 

 
De school is uit. De meeste kinderen zijn al naar huis, maar Lopke is nog met 

zes andere kinderen op school. Ze blijft in de opvang. Dat vindt ze leuk, want 

dan mag ze naar tekenfilms kijken. Thuis heeft Lopke geen dvd-speler.  

‘Ga maar lekker zitten,’ zegt de juf van de opvang. ‘Ik ga koek en een drankje 

halen.’  

Iedereen krijgt van Karen een beker melk met een speculaasje. Dan zet ze de 

dvd op. De film begint. Het wordt stil. 

Lopke heeft de film al vaak gezien, maar dat vindt ze niet erg. Het blijft leuk. 

Als mama Lopke komt halen, wil ze niet mee.  

‘De film is nog niet gedaan!’ klaagt Lopke. 

‘Je hebt de film al honderd keer gezien,’ zegt mama. ‘Kom Lopke! Ik heb geen 

tijd voor getreuzel!’ 

‘Nog heel even, mama.’ 

‘Nee! Je komt nu mee!’ zegt mama.  

Lopke hoort dat mama haar geduld verliest. Ze gaat met tegenzin mee. Thuis 

vraagt Lopke of ze een keer op school mag blijven slapen.  

Mama kijkt haar verbaasd aan. ‘Waarom?’ vraagt ze. 

‘Dan kan ik héél lang film kijken!’ 
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Lopke kleuters KO 9 

Titel IK VIND HET LEUK IN DE OPVANG! 

Verwerkingsmogelijkheid bij het verhaal ‘Opvang’ 

Doelen 

 

 

 

• De kleuters praten over wat voor hen gezelligheid betekent, de 
waarde die ze hechten aan gezellig samen dingen doen, …. 

• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en thema 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd 
wordt, dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen 

van vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen. 

• Het gaat hier over het kijken naar de DVD op school, maar omdat 
deze - kinderen vaak als eerste DVD’s hebben, wordt bij de 

bespreking de  focus gelegd op het gezellige. Je kan gezellig zitten 

bij mama op schoot, maar je kan ook gezellig naar de quick gaan.  

• Zij hebben een TV! Vaak wordt kansarmen verweten dat kansarme 
mensen bij de eersten zijn voor de aankoop van moderne snufjes. 

Enerzijds is dit voor hen een manier om erbij te horen, niet 

uitgesloten te zijn en anderzijds kan het ook zo zijn dat het 

hebben van een TV een goede zaak kan zijn. Dan zijn de papa’s 

thuis en zitten ze bijvoorbeeld niet op café. 

• In dit verhaal komt ook naar voren dat er iets klaar staat voor het 
kind. In dat verband kan je de link leggen naar de thuissituatie.Wat 

staat er klaar voor het kind als het thuis komt?  

• Kijk of de opvang voor deze kinderen moeilijk is. Er is soms geen 
structuur. Wie komt het kind halen? Je kan bij het verhaaltje 

hieromtrent aanvullingen doen. 
Tip voor de leerkracht 
Waarom kinderen in de opvang zitten kan heel verschillende redenen hebben net 
zoals het al dan niet gaan werken.  
Kleuters zijn misschien in de opvang omdat papa en mama gaan werken, of omdat 
de kleuter erg graag in de opvang blijft, of … 
 
Bij het niet gaan werken van één van beide ouders is het zo dat dit bijvoorbeeld 
een bewuste keuze kan zijn (geen geld te veel, net genoeg, maar één iemand blijft 
thuis). Het kan ook zijn dat er geld te veel is en het niet nodig is om te gaan 
werken met zijn tweeën, het kan ook zijn dat er inderdaad geen werk is voor een 
van beiden en er dus iemand werkloos is… 

  

Suggesties in 

verband met het 

verhaal 

Het lang naar TV-kijken kan ook aangegrepen worden om met 
kinderen te praten.  
 
Het verhaal kan gelinkt worden aan de thema’s  moederdag, het begin 
van het schooljaar, … 

Benodigdheden Afhankelijk van de gekozen activiteit 

Verloop Intro () 
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� Vertellen van het verhaal van Lopke in de opvang. 
� Vraagstelling: 

o Wie van jullie blijft er na school nog in de opvang? Wat 
doen jullie daar? 

o Waarom gaan kinderen naar de opvang?  
o Kijk je graag TV?  
o Speel je graag buiten? 
o Hoe komt het dat Lopke geen TV. heeft? 
o Wat vind je gezellig?  

Kern 

Activiteit 1: Knutselen 

� Een woning maken van een schoenendoos en één van Playmobil. 
�  Kinderen kiezen waarmee ze spelen.  
� Hierover in gesprek gaan. 
 

Activiteit 2: Gedichtjes over samen (nadruk op het gezellige) 

 

Activiteit 3: Prenten  

� De verschillende woonsituaties bespreken 
� De gevoelenskaartjes kan je hierbij gebruiken 
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Iedereen stinkt 

 

 
De kinderen zitten allemaal rustig te knutselen in de klas. Lopke kleeft met lijm 

snippertjes gekleurd papier op een leeg blikje.  

‘Eik, het stink hier,’ roept Jappe plots. ‘Iemand heeft een scheet gelaten.’ 

Iedereen in de klas lacht. Juf An laat ze lachen. Maar dan wijst Tien, die naast 

Lopke staat, naar Lopke en roept: ‘Dat was jij, jij stinkt. Lopke!’ 

Opnieuw lacht iedereen in de klas. Iedereen? Nee, Lopke niet. Zij is boos en 

verdrietig tegelijk.  

‘Ik heb geen scheet gelaten!’ zegt ze stilletjes. 

‘Jawel, ik ruik het tot hier,’ roept Tien. 

Juf An klapt in haar handen.  

‘Zo is het wel genoeg geweest, Tien. Hou er mee op.’  

Juf An weet ook dat het niet leuk is als iedereen je uitlacht of denkt dat je niet 

lekker ruikt.  

Lopke ruikt aan haar kleren. Die ruiken niet meer zo fris en ze heeft zich al 

enkele dagen niet meer gewassen. De douche thuis is stuk en nog niet hersteld en 

je helemaal aan de kraan wassen voelt zo koud. Maar daarom uitgelachen worden 

is echt niet leuk.  

‘Iedereen laat wel eens een windje,’ zegt juf An. ‘Ik ook!  

‘Oh ja,’ zegt Tien, ‘mijn papa stinkt heel erg als hij gesport heeft.’ 

‘En mijn mama stinkt soms naar de rook want ze rookt stinksigaretten,’ zegt 

Jappe.  

Ondertussen voelt Lopke zich opgelucht, gelukkig pesten ze haar verder niet. 

Vanavond ga ik me goed wassen, van kop tot teen. En als de douche nog niet 

gemaakt is, doe ik het wel met koud water uit de kraan denkt Lopke. 
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Lopke kleuters KO 10 

Titel IN GEUREN EN KLEUREN 

Verwerking bij het verhaal ‘Iedereen stinkt’ 

Doelen 

 

 

 

 

• De kleuters praten over wat ruiken betekent, merken dat geuren 
voor iedereen anders is, … 

• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema van 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd wordt, 
dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen van 

vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen. 

• Leuk verhaal, maar ….De kinderen willen niet met het kind spelen. 
Pesten… In dit verhaal is het woord ‘pesten’ misschien eerder 

uitlachen. Niet echt bedoeld als pesten. 

• Gezinnen in armoede beschikken vaak niet over de nodige hygiëne. 
Voel zelf goed aan hoe het zit in je klas met kinderen die misschien 

minder verzorgd zijn en reageer gepast.Doordat je activiteiten 

hierrond opzet wordt het thema bespreekbaar. Kinderen leren ook 

hoe ze zich kunnen wassen. 

Suggesties in 

verband met 

het verhaal 

Hygiëne is belangrijk. 
Wat lekker ruikt = wat iemand vindt dat lekker ruikt/stinkt, hangt af 
van persoon tot persoon. 
Platen van de doos vol gevoelens erbij halen. 
Humor is belangrijk!  Kaka, pipi, protje laten... voor kleuters zijn deze 
woorden alleen al aanleiding om te lachen.   
 
Dit verhaal legt de link naar de thema’s verzorging, moederdag, mijn 
neus, 

Benodigdheden Afhankelijk van de gekozen activiteit. 

Verloop Intro 

• De juf laat parfumflesjes zien  
• Gesprek erover met de kinderen 
• Het verhaal van Lopke 
• Vragen bij het verhaal 

o Een windje, een scheetje laten gebeurt wel eens. Hoe 
voel jij je dan? 

o Hier ruiken Lopkes kleren niet meer zo fris. Hoe komt 
dit? 

o Kan jij thuis iedere dag een douche nemen of kan jij 
dagelijks in bad?  Is dit nodig? 

o De kinderen lachen met Lopke omdat ze niet lekker 
ruikt. Zou ze dat leuk vinden? Hoe zou zij zich voelen? 

o Wat kan ze zelf eraan doen? 
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o Hoe zou Lopke zich hierbij voelen? 
o Zou de juf soms scheetjes laten? (Scheetzakjes) 

 

Kern 

Activiteit 1: Liedjes - Bewegingsliedje rond wassen 
 
Activiteit 2: Geuractiviteiten 

• Geurenmemory: wat ruikt lekker/wat stinkt 
•  Geurstiften 
• Snuffelmuur-geurenmuur 
• Ajuinentocht – ieder kind kan gevonden worden 
• Spel : Op kruispunten in een bos zijn geuren aangebracht 

o Kies opvallende bomen om de geuren aan te brengen 
- een boom die ruikt naar peper = volgen 

- een boom die ruikt naar kaneel: niet volgen 

o De richting van de geur volgen 
o Geurenkaart meegeven als er met meerdere geuren 
gewerkt wordt 

• Ontdektafel: parfum maken 
• Geurenboekje ‘een snuifje gezond’ 
• Geuren uit andere culturen bespreken of in de klas brengen 
(Indische geuren, wierookstokjes, …) 

Zo komt de relatie met thuis ook naar voren. Hoe ruikt het in je 

omgeving? 

• Geurenspel (geblinddoekt)  
o Geuren meebrengen 
o Wat ruikt lekker-niet lekker 

 

Activiteit 3: Knutselen  

• Zeepjes maken met restjes zeep en meenemen naar huis -  directe 
invloed naar de thuissituatie 

 
Activiteit 4: Taalactiviteiten 

• Versjes zoals ‘Snuif snuif’ snuif Luk Depondt14 
• Verhaaltje van Prinses Prot van Stefan Boonen15 
• Keetje scheet (prentenboek)16 
 
Activiteit 5: Activiteiten ivm hygiëne 

• Link met hygiëne – zelfredzaamheid-toiletbezoek-neuzen snuiten  
• Hoe wassen wij ons?  Zie uitgebreide verwerkingsactiviteit ‘KO 12’ 
 
Activiteit 6: Tekenen 

• Gekke neuzen tekenen en snuiven = expressieve activiteit 

                                            
14 Carpentier, N. & Daemen,E. Dumez, C, Smeets, M., Vermeersch, B.& Willems, M. (1998) . Meer om het lijf. 
Seksuele en relationele vorming in het kleuteronderwijs. Antwerpen: De Sikkel. Depondt, L., p. 55-59 

http://books.google.be/books?id=aCsdUiHTUwC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Martine+Smeets%22&cd

=1# 
15 Boonen, S. (2003). Prinses Prot. Culemborg: Centraal Boekhuis. 
16 Widdowson, K. & Araujo-de Vries, H. (2002 ). Olifant Keetje Scheet. Leidschendam: The house of books  
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Lopke kleuters KO 11 

Titel KIJK, HOE PROPER IK BEN! 

Verwerking bij het verhaal ‘Iedereen stinkt’ 

Doel De kleuters kunnen hun handen wassen17  

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede. 

De kinderen van de klas lachen Lopke uit omdat ze stinkt. Via deze 

activiteit leren alle kinderen hoe ze hun handjes moeten wassen. Deze 

kennis nemen ze allemaal mee naar huis.  

Benodigdheden 

 

• Kom met water, zeep, handdoek, handborsteltje, schaartje of 
nagelknipper, spiegel 

• Kom met water, tandenborstel, tandpasta, bekertje 
Verloop  Intro (Hangt af van gekozen activiteit) 

• Vertellen over ‘waarom wassen we ons’? 
• Kinderen vertellen allerlei over ‘wassen’. 
 

Kern 

Activiteit 1: Het verhaal van Lopke 

• Vertellen van verhaal van Lopke 
• Vragen bij het verhaal 

o Een windje, een scheetje laten gebeurt wel eens. Hoe 
voel jij je dan? 

o Hier ruiken Lopkes kleren niet meer zo fris. Hoe komt 
dit? 

o Kan jij thuis iedere dag een douche nemen of kan jij 
dagelijks in bad? Is dit nodig? 

o Kan je Lopke begrijpen dat ze niet graag gepest wordt 
over het niet lekker ruiken? Wat kan ze zelf eraan 

doen? 

 

Activiteit 2: Wasactiviteiten 

• Samen met de kleuters de handen wassen18.  
• Samen met de kleuters tanden poetsen. 
• Belang van hygiëne en de gevolgen verwoorden .  

Bijlage Stappenplan: Handen wassen 
 

                                            
17 Naar een idee van Inne Jackers. Stappenplan handjes kleuterhoekjehuise-tweedekleuterklas ingeven bij 

google 
18 Stappenplan handen wassen: kleuterhoekjehuise-tweedekleuterklas.skynetblogs.be (11-10-2007) 
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Bijlage:  Stappenplan ‘handen wassen’  
Deze foto’s kan je ophangen aan de wastafel.  

                          
Stap 1: we maken onze handen nat                Stap 2: we nemen een beetje zeep! 

 

                         
Stap 3: we wrijven goed!                                Stap 4: handen afspoelen 

 

                        
Stap 5: nog vuile plekken?                              Stap 6: Geen vuiltje meer te zien.  

Eventjes met een doekje eroverheen!            Afdrogen maar! 
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Boodschappen 
 

 

Het is zaterdag en Lopke is bij Oma Lobelia. Papa komt haar ophalen.  

Lopke haalt haar zakken leeg.  

‘Kijk papa! Ik heb twee euro van oma Lobelia gekregen.’ 

‘Leuk,’ zegt papa. ‘Wat ga je er mee doen?’  

‘Iets van kopen, iets wat ik wil, maar geen snoep heeft oma gezegd.’  

Papa vindt het prima. Hij zou Lopke en Kevin graag zelf ook wat meer 

cadeautjes geven, maar daar heeft hij geen geld voor.  

Samen gaan ze boodschappen doen. Papa heeft een lijstje gekregen van mama 

en dat is alles wat ze kunnen kopen. Anders wordt mama boos omdat papa te 

veel geld heeft betaald.  

Lopke mag helemaal alleen in de grote winkel iets uitkiezen. Ze kijkt bij de 

boeken, bij het fruit, bij de zeep en bij het snoep.  

‘Snoep mag toch niet van oma?’ vraagt papa. 

‘Kijken mag wel. Kopen niet!’ zegt Lopke. 

Ze kijkt bij het speelgoed en bij het brood. Papa vraagt of ze al iets gekozen 

heeft. Plots ziet ze het. Ze pakt het en verstopt het in haar hand.  

‘Wat is het?’ vraagt papa. 

‘Dat mag je pas thuis zien!’ zegt Lopke  

Ze betaalt aan de kassa en krijgt wat centen terug. Het rammelt lekker in 

haar broekzak. In haar vuist klemt ze haar geheim stevig vast.  

Zodra ze thuis zijn, rent Lopke naar de badkamer.  

‘Wat is er aan de hand?’ roept mama.  

Lopke antwoordt niet. Ze komt uit de badkamer met rode lippen. Papa lacht.  

‘Je hebt lippenstift gekocht. Mooi!’ 

‘Je bent toch nog te klein voor lippenstift,’ zegt mama. en tegen papa zegt ze: 

‘je zou toch alleen kopen wat er op het lijstje staat? Geld voor make-up 

hebben we niet, hoor!’ 

‘Dat geld heb ik gekregen van Oma Lobelia en ik mocht alles kopen, behalve 

snoep,’ zegt Lopke. ‘Ik heb nog wat geld over en daar koop ik misschien 

nagellak mee.’ 

In dat geval mag je mij ook eens mooi maken,’ zegt mama.  
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Lopke kleuters KO 12 

Titel IK KOOP IETS VOOR MEZELF! 

Verwerking bij het verhaal ‘Boodschappen’ 

Doelen 

 

 

 

• De kleuters praten over wat boodschappen doen, dingen kunnen 
kopen en willen kopen, … 

• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke thema van 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd 
wordt, dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen 

van vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen. 

• Voor kinderen in kansarmoede is ruzie maken over het financiële is 
heel herkenbaar. Sommigen geven geld uit aan zaken die de ander 

niet nodig vindt.  

Suggesties in 

verband met het 

verhaal 

De link leggen met de voorgaande verhaaltjes waarin tot uiting komt 
dat  papa veel verschillende onnodige dingen koopt. 
Kleuters hebben nog geen zakgeld of kennen het krijgen van zakgeld 
niet echt, enkel zij die grote broers of zussen hebben. 
De waarde van het geld inschatten is zeer moeilijk.  
Het verschil tussen wat wij willen kopen en wat wij kunnen kopen 
verhelderen. 
Duidelijkheid scheppen als je vertelt over de inhoud van het 

verhaaltje.  

Wat wil zeggen dat het geld op is? 

Kinderen beseffen de waarde wel van het gaan werken of niet. Gaan 

werken = geld om op vakantie te gaan. Veel werken = ver op vakantie 

gaan,  anders niet! 

 

Dit verhaal kan aan bod komen bij het thema ‘winkelen’, ‘verzorging, … 

Benodigdheden Afhankelijk van de activiteit. 

Verloop Intro 
• Vragen over de inhoud van het verhaal 
• Gesprek en meningen verwoorden naar aanleiding van het verhaal. 

o Wat doet Lopke op zaterdag? Kennen jullie zakgeld? 
Waarvoor dient dat?  

o Lopke mag niet snoepen van oma. Waarom zou dat zijn? 
Vinden jullie dat Lopke snoep mag kopen met haar 

centjes?  

o Vinden jullie dat Lopke iets leuks heeft gekocht? Wat 
zouden jullie kopen? 

o Maakt mama ook een lijstje?  
o Krijg je alles wat je wil? Kan je alles kopen?  

 
Kern 
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Activiteit 1: Boodschappen doen 
• Boodschappenlijstjes vergelijken 
• Winkellijst maken en eens boodschappen doen met beperkt budget 
• De link leggen naar het spel in de winkelhoek in de klas 

 

Activiteit 2:Een portemonneetje maken 

• Voor de mama en papa een portemonneetje maken 
• Dingen laten kopen met weinig centjes/veel centjes 
• Ik kan zoveel niet kopen… 
• De notie van veel geld, weinig geld laten naar voren komen. 
 

Activiteit 3: Versjes 

• Versje ivm boodschappen doen 
• Kritisch bespreken naar kansarmoede toe 
 
Voorbeelden19 
Opzegversje 1: 
in de supermarkt kan ik alles halen 
krentenbollen, leverworst 
mag ik nu betalen? 
dag mevrouw, dag meneer 
morgen kom ik weer 
 
Opzegversje 2: 
Kom ik naar de markt gelopen, 
ga ik fijne dingen kopen: 
hier een kaasje, daar een peer, 
kralen, bloemen, nog veel meer. 
Nu zet ik mijn mandje neer, 

tel ik alles nog een keer. 
 
Afsluiting 
Wat zouden jullie graag voor Lopke kopen? 

                                            
19 http://www.lerarenforum.be/forum/viewtopic.php?t=5392 
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Feestje 

 
 

‘Nog even je handen wassen Lopke,’ zegt mama. ‘Met zo’n vuile handen mag je niet 

naar het feestje van Jappe hoor!’  

Lopke is op het verjaardagsfeest van Jappe uitgenodigd. Zelf geeft Lopke nooit 

een feest. ‘Daar hebben we geen plaats voor op onze flat,’ vertelt mama. En dus 

wordt ze ook niet veel gevraagd op de feestjes van de andere kinderen. Maar bij 

Jappe mag ze wel komen. Hij is de liefste van de hele klas! Lopke heeft met 

mama een voetbal voor Jappe gekocht en daar een grappig gezicht op getekend. 

Mama heeft de bal ingepakt. 

Lopke belt aan, ze is zenuwachtig. Jappe doet open. Hij woont in een groot huis 

met een mooie tuin. Alles is versierd met slingers, vlaggen en ballonnen. Jappe 

graait het pakje uit haar handen.  

‘Een voetbal!’ roept hij.  

Mama geeft Lopke nog een kus en vertrekt. Lopke gaat naar binnen. Er zijn nog 

enkele kinderen uit haar klas. Op tafel staat een grote taart met kaarsjes. Jappe 

heeft zijn bal al uitgepakt en schopt er tegen in de tuin. Lopke blijft staan. Ze 

weet niet met wie te spelen. Sommige kinderen spelen met de trein. Een ander 

kind bouwt een huis met blokken. Lopke staat gewoon te kijken.  

Jappes mama vraagt wie er taart wil. Alle kinderen rennen naar de tafel, behalve 

Lopke. Jappes mama komt haar halen en zegt dat ze ook mag komen smullen van 

de taart.  

‘Doe maar gewoon alsof je thuis bent hoor,’ zegt Jappes mama. 

‘Kom je mee buiten voetballen?’ vraagt Jappe na de taart. 

Lopke wil wel, maar ze kan niet voetballen. Ze rent achter Jappe naar buiten. 

Lopke rent luid joelend door de gang. Dat mag thuis niet. Daar moet ze stil zijn 

voor papa. En thuis is er ook geen tuin om te voetballen.  

‘Was het leuk?’ vraagt mama achteraf. 

‘Het was heel leuk, en ik kan voetballen!’ zegt Lopke.  
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Lopke kleuters KO 13 

Titel FEEST! 

Verwerking bij het verhaal ‘Feest’ 

Doelen 

 

 

 

 

• De kleuters praten over feestjes geven, uitnodigen, versieren, … 
waarom iemand niet uitnodigen, … 

• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link in verband 

met het verhaal 

van Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd 
wordt, dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen 

van vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, 

maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te 

vertellen wat ze anders misschien niet durven te vertellen. 

• Andere kinderen zijn er zich niet van bewust dat sommigen niets 
hebben. 

Suggesties in 

verband met het 

verhaal 

Probeer feest te linken aan alle mogelijke feesten. 
 

Benodigdheden Afhankelijk van de activiteit. 

Verloop Intro 

• Het verhaaltje lezen 
• Vragen bij het verhaal  

o Zelf geeft Lopke nooit een feest. Hoe zou dat komen?  
o Lopke weet niet goed wat te doen op het feest. 
Waarom staat ze te kijken? Wat zou ze allemaal 

kunnen doen?  

o Wat zouden de anderen kunnen doen opdat Lopke zich 
goed zou voelen? 

o Wat wil dat zeggen “doe maar gewoon alsof je thuis 
bent”? Als iemand dat tegen jou zegt, wat zou jij dan 

doen?  

Kern 

Activiteit 1  

• Tapori: een activiteit ivm sociale vaardigheden van de vierde 
wereldbeweging rond uitnodigen.  

• Oefening op uitnodigen van  kinderen. Wie nodig je uit en waarom? 
 

Activiteit 2 

• Een verjaardagsfeestje organiseren voor Lopke 
• De kinderen brainstormen en organiseren een feestje. 
 

Activiteit 3  

• Belevingsoefening: Gele tafel: rijkelijk, rode tafel: pover. Kinderen 
moeten ergens plaatsnemen. 

• Bespreking van wat dit betekent. 
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Activiteit 5 

• Boekje Guy Daniëls “Oh, die stekels’20 
• Boekje tonen en erover vertellen. 
 

Activiteit 6 

• Bespreken hoe je verjaardagen viert in de klas. 1 Keer per maand 
de verjaardagen vieren. Geen cadeautjes maar wel iets maken zoals 

bijvoorbeeld fruitsla. Zelf naar de Aldi gaan en een cake laten 

versieren. 

• Geven ouders dingen mee, worden er dingen gemaakt? 
• Hoe gebeurt het uitnodigen van vriendjes in de klas? Hoe vermijd 
je dat kinderen die nooit uitgenodigd worden zich uitgesloten 

voelen?  

 
 

                                            
20 Daniëls, G. & Fontein, E. (1997).O, die stekels. Hasselt: Clavis 
http://www.guydaniels.be/boekenwinkel.aspx 
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Extra activiteitenfiches 

 
Lopke kleuters  KO 14 

Titel EN DIT IS ONS LOPKE! 

Het maken van een eigen Lopkespop21 

Doel De kleuters maken een eigen Lopkespop.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

 

 

 

Lopke leeft in de kleuterklas. De kleuters kunnen voor haar zorgen, 

kleedjes aandoen, verzorgen, er zorg voor dragen, … 

Het zelf maken van de pop creëert een band tussen de kinderen.  

De kinderen adoreren Lopke! 
Tip voor de school 
De pop kan meegaan van klas tot klas, het kan ook telkens een andere pop zijn.    

Benodigdheden Materiaal om een Lopkespop te maken  
Verloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze activiteit wordt opgebouwd samen met de kinderen. 

Uitgewerkt voorbeeld door de kleuterleidster: De aanpassingen 

naar de inhoud van het verhaal (Lopke heeft geen papa) gebeurden 

in functie van de klasgroep. De antwoorden zijn de echte 

antwoorden van de kinderen. 

• Vraagstelling naar Lopke. 
o Wie is Lopke? De leerkracht vertelt in het kort iets over 
Lopke en de kinderen vullen verder aan…. 

� Lopke heeft geen papa…   

o En hoe ziet Lopke eruit?  
� Lopke heeft een hele grote mond om veel kusjes te 

kunnen geven.  

� En Lopke heeft oorbellen…. Van oma gekregen!  

� Een hart ontbreekt ook niet!  

� Ze heeft een slappe nek, kan dus ja knikken en neen 

knikken) 

� En Lopke praat of de kinderen praten voor Lopke.  

o Wat heeft ze aan? (Na enig speuren in de poppenhoek en na 
gekeken te hebben naar eigen kleren van vroeger opbergen, 

werd er naar een andere oplossing gezocht) 

� Om Lopke te kleden is er door de juf een kleedje 

gekocht bij de zeeman.  ‘Juf, gij koopt zeeman’. 

� Dit laatste was een situatie waarin de kleuters zich 

herkenden. Belangrijk uitgangspunt om rond 

kansarmoede te werken. 

• De verzorging van Lopke. 
o Er wordt gesproken over het wassen van Lopke met warm 
water,  koud water.  

o Lopke kan door de kinderen meegenomen worden naar huis… 
misschien eens als vriendje. 

Tip voor de leerkracht 
Lopke kan ook als nieuw kind voorgesteld worden. 
Ze kan gebruikt worden als een kind bijvoorbeeld moeilijk afscheid kan nemen.  De 
pop kan meegenomen worden naar huis. Opletten en de keuze bij het kind laten. 

                                            
21 Schaeken, L. & Vanvoorden, H. (2010). Maken van de eigen pop. Kleuterschool De Mozaïek, Zegestraat, Hasselt 
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Niet ieder kind wil dat. Soms is meenemen niet veilig voor het kind. Bijv. omdat ze 
bang zijn dat ze de pop misschien niet meer terugvinden tegen maandag of ze zal 
stuk zijn.  
Sommige kinderen zijn het echter gewoon om verantwoordelijkheid te nemen  
kansarme kinderen zijn vaak goed zijn in het opnemen van zorg. Er moet dus goed 
doordacht mee worden omgegaan. Meestal bewaken de kinderen zelf de grens 
tussen thuis en school. 

 

Verdere mogelijkheden 

• Samen met de kinderen een versje maken over Lopke. 
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Lopke Kleuters KO 15 

Titel EEN TREKPOP VAN LOPKE   

Doel  De kleuters maken een trekpop22. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

De kleuters kunnen op deze manier de figuur van Lopke uitknippen, 

inkleuren of schilderen en in elkaar knutselen. 

Bijlage Model voor het maken van een trekpop.   
 

 

                                            
22 Naar een idee van Ellen Wolthuizen: kleuterleidster in Zonnedorp Aarschot 
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Bijlage: De trekpop ‘Lopke’ 
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Lopke kleuters KO 16 

Titel DE KLEUTERS STELLEN EEN BOEKJE SAMEN OVER LOPKE23 

Doelen 

 

• De kleuters praten over boekjes maken, boekjes lezen, … 
• De kinderen maken een boekje over Lopke. 

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

Verwerking van de verhalen die vooraf gingen. 

Benodigdheden • Hoek met allerlei soorten boekjes 
• Een ‘maak je boekje- hoek’ aanbieden met allerlei soorten schriftjes, 
boekjes die verschillende zintuigen prikkelen, boekjes met 

verschillende invullingen zoals een weet-boek, telboek, stripverhaal, 

lievelingsboek, hoekenboek, fotoboek, receptenboek… De kleuters 

kunnen hier ook zelf invulling aan geven. 

• Boekje met startblad over Lopke aanbieden. Deze tekening kunnen 
de kinderen inkleuren. Verder vullen ze het boekje aan met eigen 

inbreng. 

Verloop  Intro 

• De kleuterleidster toont boekjes over bepaalde figuren. 
• De kinderen leggen uit wat er in zulk een boekje kan staan. 
 

Kern24 

• Boekje met startblad over Lopke aanbieden  
• Bespreken van de figuur van Lopke 
• Figuur zelf inkleuren met beperkt aantal kleurtjes.  

o Hier kan je de link leggen naar verhaal 1.  
o Kleuters laten verwoorden wat dit bij hen oproept. 
Vinden ze de tekening even mooi als wanneer er 

verschillende kleuren zouden gebruikt worden?  

• Foto in boek over kind in kansarme buurt.  
o Je kan de kleuters hier hun mening  over laten vertellen. 
o De kinderen kunnen bij deze foto tekenen hoe ze kunnen 
helpen (Voorzien in levensnoodzakelijke behoeften- Zie 

Cego Basisboek25)   

• De kleuters kunnen het boek zelf aanvullen met foto’s die ze 
meebrengen van thuis, met tekeningen, met ideeën. 

• De kinderen kunnen stempels gebruiken of woorden laten aanvullen 
door de leerkracht.  

 

Afsluiting 

De kleuters krijgen een plaatsje voor hun Lopkes-boekje. 

Bijlagen • Bijlage 1: Tekening startblad Lopke 
• Bijlage 2: Foto’s (referenties: zie bij de foto’s) 

 

                                            
23 Verheyden, L. Kleuters zijn auteur en illustrator van hun eigen boek. Kleuters & Ik. 21 (1) 26-31.  
24 Naar een idee van Inne Jackers. 
25 Laevers, F.& Depondt, L.(2004).Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs.Averbode: Cego 
Publishers. P. 25. 
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Bijlage 1: Lopke 
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Bijlage 2: Foto’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto via:  CAW 't Dak-Teledienst VZW  OLV-Kerkplein 30  Dendermonde 
 

 

 

Foto via  www.jeugdrodekruis.be 

 

Foto via: 

www.info.groenbrussel.be/images/random/iederv 
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Lopke kleuters KO 17 

Titel SELECTIE VAN KINDERBOEKEN VOOR KLEUTERS OVER 

‘FEESTEN HET JAAR ROND’ 

Doelen • De kleuters kunnen vertellen over verschillende feesten. 
• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd wordt, 
dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen van 

vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen en 

begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, maar 

de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te vertellen 

wat ze anders misschien niet durven te vertellen. 

• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden.   

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

� Lopke heeft te maken met verschillende feesten. Feesten is leuk en 
hoeft niet duur te zijn, je kan veel zelf maken. 

� Lopkes papa is jarig. Ze maakt voor hem een tekening. Oma Lobelia 
bakt taart voor hem 

� Jappe geeft een verjaardagsfeestje.  
� De Sint komt in de klas. 

 
Referenties uit Marina Marissen en Martine Cammaert  ‘Feesten het jaar rond’. Keuzelijst. Een selectie uit 

kinder- en jeugdboeken om multicultureel te feesten, thuis en in de kleuter- en basisschool.  

Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Biblioktheekwerk vzw (KCLB) 
 
Donkelaar, M.v. & Rooijen, van M.(2000). Het hele jaar rond: lezen, zingen, spelen en knutselen met jonge 
kinderen. Lemniscaat, ISBN 90-5637-149-5 
4+ seizoenen, knutselen, liedjes, voorleesverhalen 

 

Kesseler-Van der Klauw, A (red.) & Weve S. (ill.) (2001) De feesten van het jaar: een verhalenboek over feesten 
en seizoenen. Herz. Dr. – Gottmer, ISBN 90-257-3362-X 
4+ verhalenbundels, versjes, feesten, seizoenen 

 

Smits, H., Bouwhuis, M. & Schuurmans H. (ill.) (2003). Feest. Rotterdam: Clavis,.  

ISBN 90-448-0132-5 

6+ eerste lezertjes, AVI 2, feesten, samenleesboeken, verhalenbundels  

 

Vriens, J. & Stam, D.(ill.) (2003). Nog een nachtje slapen. Van Holkema & Wahrendorf,.  
ISBN 90-269-8862-1 

3+ verhalenbundels, feesten, Sint-Maarten, Dierendag, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Valentijnsdag, Moederdag.  

 

Busser, M. & Schröder,R. Marijke Duffhauss (ill.). (2003).  Hoera, ik geef een feestje! –The House of Books, 
(Hoera-boeken)  

ISBN 90-443-0784-3 

4+ verjaardagsfeesten, prentenboeken 

 

Minne, B. & Candaele, A. (ill.) (2004). Feest!  De Eenhoorn. 
ISBN 90-5838-236-2 

4+ prentenboeken, feesten, samenhorigheid, insecten 

 

Pont, S. & Janssen ,M. (ill.)(2004). Jacobus –Van Goor 

ISBN 90-00-03549-x 

4+ feesten, dieren, prentenboeken 
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Lopke kleuters KO 18 

Titel IEDEREEN HOORT ERBIJ 

Verwerking bij het verhaal ‘Als ik niet op school ben’26.  

Doelen 

 

 

• De kleuters praten over erbij horen, geaccepteerd worden, …. 
• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd 
wordt, dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen 

van vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen 

en begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is 
niet de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te 

springen, maar de deuren open te zetten, de kleuters uit te 

nodigen om te vertellen wat ze anders misschien niet durven te 

vertellen. 

• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden. 

Link met de 

verhalen van 

Lopke 

Iedereen hoort erbij, ook Lopke. 

 

Benodigdheden • Prentenboek 
• Foto met kinderen uit de klas 
• Klasfoto waarop een kleuter ontbreekt 

Verloop  Intro 

• De kleuterleidsters kijken naar een foto van de klas. 
• Vertellen of iedereen erop staat.  
 

Kern 

Activiteit 1 

• Lezen van het verhaal 
• Bespreken 

o De kleuters verwoorden welk gevoel dit verhaal oproept: 
verdriet -> doordat je er niet bij bent  

boos -> wanneer je er niet bij mag horen 

blij -> wanneer we samen een fijne groep vormen 

o Leg de link naar de eigen klas. Vertrek hierbij eerst vanuit 
de volledige klasgroep.  

 

Activiteit 227 

• Hieruit kan een groepswerk ontstaan waarmee je de verbondenheid 
benadrukt. Je kan verbondenheid oproepen door te benadrukken 

dat iedereen in de klas, samen, van de klas “ONZE” klas maakt.  

• Mogelijkheden: 
o Iedere kleuter drukt een handje af, de handjes raken 
elkaar en vormen samen een kring. 

o De omtrek van de kleuters wordt op levensgroot papier 
getekend. Deze komen hand in hand samen aan de muur te 

                                            
26Vanspauwen, P. (2003). Als ik niet op school ben. Hasselt: Clavis. 
27 Naar een idee van Inne Jackers. 
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hangen.  

o Je kan de foto’s van de kleuters ophangen. Maak de 
verbondenheid duidelijk door ze letterlijk te verbinden 

met een touw. Je kan de foto’s overlopen als 

aanwezigheidslijst. 

• Link leggen naar klaspop / Lopke -> zij hoort er ook bij. 
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Lopke kleuters KO 19 

Titel VERSJES EN LIEDJES LOPKE28 

Doel  De kleuters zingen enkele liedjes over Lopke en zeggen korte versjes 

op.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke 

De gedichtjes en liedjes sluiten aan bij de verhaaltjes van Lopke. 

Benodigdheden Hangt af van de activiteit. 

Mogelijkheden � Laat de kinderen de gedichten/liedjes uitbeelden 
� Bespreek de inhoud  
� Zeg de gedichten op een boze, blije, bange, verdrietige manier op 
� Zet muziek op het gedicht: Pas de muziek aan aan de inhoud 

Bron Ellen Wolthuizen 

Marjan Engels 

 

Lopke gaat naar school � vrolijke opgewekte muziek 
 
Dag meisje met je rode haren. 

dag vriendje met je pet. 

Een fijn gezicht, een prille lach 

dat staat je goed en net. 

Dag meisje met je rode haren, 

dag vriendje met je pet. 

Dag jufrouw van mijn klasje, 

wij maken hier veel pret! 

 

Pokie� vrolijke muziek 
 
Oma Wikse heeft jou helemaal zelf gemaakt 

Jij bent de mooiste pop die er bestaat 

Ik wacht op jou als jij in de wasmachine moet 

Je komt er als nieuw uit, ooh wat ruik je zoet! 

 

Papa is jarig � vrolijke verjaardagsmuziek 
 

Joepie! Het is feest want papa verjaart  

Oma Lobelia maakt een hele mooie taart  

We kopen geen dure bij de bakker op de hoek  

We maken zelf één, lekker zoet 

Ik lek de kom helemaal uit! 

Oei, oei nu heb ik pijn in mijn buik! 

                                            
28 Naar een idee van Ellen Wolthuizen en Marjan Engels. 
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Naar bed � rustige muziek 
 
Lopke, Lopke, 

‘t is al zo laat. 

Kijk even naar buiten 

’t is donker op straat. 

Lopke, Lopke, 

je bent al zo moe. 

’t Is tijd om te slapen, 

doe je oogjes maar toe. 

 

Proper naar bed � rustgevende muziek 
 
Buiten is ’t een donkere nacht, 

Lopke wordt naar bed gebracht. 

Kleertjes uit, pyama aan, 

eventjes naar ’t toilet toe gaan. 

Kom maar Lopke, poets je tandjes. 

Kom maar Lopke, was je handjes  

En je kinnetje en je neus. 

Alles is proper, ’t is echt,… heus! 
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Algemene verwerkingsmogelijkheden van de verhalen 
 

Lopke Kleuters – Deze fiche kan bij meerdere verhalen gebruikt 

worden 

Algemeen 

Titel VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN VERHAALTJES  

Doel • De kleuters maken kennis met Lopke.  
• Wie Lopke is, staat beschreven in de handleiding.  
• De concrete situaties uit de verhalen bieden een aanknopingspunt om 
te verkennen welke kleuters zich herkennen.  

• Deze activiteit is gericht op het begrijpen en verwerken van de 
inhoud van het verhaal van Lopke. 

• De kleuters verwerken de verhaaltjes van Lopke adhv vragen. 
• De doelstellingen bij de verschillende activiteiten kunnen 
afzonderlijk geformuleerd worden.  

Link met het 

verhaal van 

van Lopke en 

het thema 

kansarmoede 

• Het is belangrijk dat de link naar kansarmoede steeds gelegd wordt, 
dat er doorheen de verhalen, het praten erover, het stellen van 

vragen, het creëren van inleefsituaties, het op touw zetten van 

verwerkingsactiviteiten, …. gestreefd wordt naar het leren kennen en 

begrijpen van kansarmoede. 

• Kansarmoede heeft echter veel verschillende gezichten. Het is niet 
de bedoeling hier op een stereotype manier mee om te springen, maar 

de deuren open te zetten, de kleuters uit te nodigen om te vertellen 

wat ze anders misschien niet durven te vertellen.  

Benodigdheden • Dobbelsteen met gezichtjes 
• Kaartjes met de gezichtjes  

Verloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intro 

De kinderen luisteren naar een verhaaltje van Lopke.  
 
Tip voor de leerkracht 
Afhankelijk van je klasgroep en van de verhaaltjes, lijkt het soms beter om de 
verhalen gewoon te vertellen (ipv te lezen), na te spelen met poppen of zelf te 
dramatiseren…  
Het is ook wenselijk om de verhalen eventueel aan te passen aan de eigen kleuters, 
zodat ze zich er echt in kunnen herkennen. 

 
Kern  

• Mogelijke vragen mbt de inhoud van de tekst:  
o Zie onderaan elk verhaal  

Tip voor de leerkracht 
Bij de vragen ‘open vragen’ stellen. Dan kunnen de kinderen vrijuit praten.  
Bij suggestieve vragen worden ze beïnvloed. Vergelijk: 
Vind jij spelen niet gezelliger dan TV-kijken?  
Wat vind jij gezellig? TV-kijken, spelen, boodschappen doen, …. 

 

o Algemene vragen: 
� Zou jij Lopkes vriend of vriendin willen zijn? Hoezo?  

� Zoek eens een andere titel voor dit verhaaltje. 

• Mogelijke opdrachten ter verwerking: 
o Gebruik een grote dobbelsteen of kaartjes met gezichtjes.   
o De kinderen gooien om beurt of trekken een kaartje en 
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beantwoorden de vraag die bij erbij hoort:  

� Wat vond jij het leukst aan dit verhaal? 

� Wat vind je spijtig, triest in dit verhaal? 

� Welke vraag zou jij aan Lopke willen stellen? 

Wat wil je hiermee te weten komen? 

� Wat is er bij jou anders dan bij Lopke? 

 

• Verdere verwerkingsmogelijkheden 
o Zie de activiteiten bij de verschillende verhalen 

 

• Elk kind mag een wens doen voor Lopke.  
• Ze mogen deze wens tekenen.  
Tip voor de leerkracht 
Je kan er een ‘Ons grote wensenboek voor Lopke’ … van maken. Je kan de kinderen in 
de loop van de verhalen van Lopke ook tekeningen, cadeautjes … voor Lopke laten 
maken. Ze houden deze zaken bij in een persoonlijke map, doos, zak, … 
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29 Kog, M., Moons, J. & Depondt, L. (2001). Een doos vol gevoelens.  Leuven: Cego Publishers 
30 Depondt, L. (2000). Zwarte dingen op papier tot leven laten komen. Werkvormen voor literatuurateliers. 
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Lopke Kleuters – Deze fiche kan bij meerdere verhalen gebruikt 

worden 

Gevoelens 

Titel IK VOEL WAT IK VOEL 

De gevoelens van Lopke   

Doel De kinderen drukken hun eigen gevoelens en deze van Lopke en de 

andere personages in de verhalen uit.  

Link met het 

verhaal van 

Lopke en het 

thema 

kansarmoede 

Het is belangrijk dat de kleuters eigen gevoelens kunnen verwoorden 

en zich proberen voor te stellen hoe anderen zich voelen. 

Dit geldt voor alle kinderen. In sommige gezinnen is er geen plaats 

voor het uitdrukken van gevoelens, mogen gevoelens niet getoond 

worden. 

Benodigdheden � Gevoelskaartjes 
� Eventueel ‘De doos vol gevoelens’29, speelleerset uitgegeven door 
het CEGO 

Mogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Per verhaaltje kan je vragen naar hoe de kinderen denken dat 
Lopke zich voelt.  

� Maak een keuze uit de kaartjes met gevoelens. Kan je meer 
vertellen over het gevoel dat je koos?  

� Laat de kinderen situaties benoemen waarin zij gelijkaardige 
gevoelens hadden als Lopke.  
Tip voor de leerkracht30 
Vraag niet waarom ze dit of dat gevoel gekozen hebben, wel of ze er iets meer 
over kunnen vertellen. 
De waarom-vraag klinkt alsof je je moet verdedigen of verantwoorden. Als je net 
een gevoel of een indruk geuit hebt, is ze daarom vaak verwarrend. 
De ‘vertel eens’-vraag werkt beter. Ze geeft aan dat je écht wil weten wat de 
kinderen denken en voelen. Dit leidt tot heel andere antwoorden en gesprekken 
dan de waarom-vraag. 
 
Het is tevens belangrijk de antwoorden van de kinderen niet te beoordelen als 
goede of foute antwoorden. Wat kleuters voelen, denken is niet goed of fout. Dat 
geldt ook voor ons. Bij hun antwoorden is het belangrijk te begrijpen vanwaar 
deze komen. Zie hiervoor naar de ervaringsreconstructie in de handleiding.  

 
Tip voor de leerkracht 
Je kan deze activiteit, het bespreken van gevoelens, bespreken in een 
kringmoment 
Je kan de kinderen de gevoelens in kleine groepjes laten bespreken 

Bijlage Gevoelskaartjes 
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Bijlage: Gevoelskaartjes 
 

 

Gewoon 

 

Blij 

 

Bang 

 

Verdrietig 

 

Boos 
 


