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Doelen: 
- Kinderen kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al 

enigszins voorspellen 

- Kinderen kunnen een verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt  

- Kinderen weten dat illustraties samen met tekst het verhaal vertellen 

- Kinderen kunnen halverwege het verhaal een voorspelling doen over het verdere verloop van 

het verhaal  

- Kinderen begrijpen de hoofdcomponenten van het verhaal (wie wat waar)  

- Kinderen kunnen hun mening/gevoel over een verhaal.  

- Kinderen weten dat je vragen kunt stellen over een verhaal  

- Kinderen kunnen een verhaal navertellen al dan niet met plaatjes  

Moeilijke/ belangrijke woorden 

- Stelen/gestolen 

- Kwijt raken 

- Verzamelen 

- Tot rust komen 

- Het is een ramp 

- Dief 

- Blaadjes verkleuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

Introductie: 
Tijdens de introductie breng je de kinderen in de stemming voor het verhaal. Vaak kies je ervoor een 

belangrijk element of een moeilijk en belangrijk begrip centraal te stellen. Wij hebben gekozen voor het 

element stelen.  

Zorg voor een verzameling blaadjes in allerlei kleuren van buiten in een tas of koffer. Zeg tegen de 

kinderen dat je iets hebt gedaan wat niet mag. Je hebt iets gestolen. Hebben jullie weleens wat 

gestolen? Zal ik laten zien wat ik heb gestolen? Tegen niemand zeggen hoor.  Ik heb het gevonden 

onder een boom en vond ze zo mooi.  

Laat een paar blaadjes zien en kijk hoe de kinderen reageren. Is dat stelen? Van wie zijn de blaadjes?  

Wie heeft er ook al blaadjes gevonden buiten?  

 

Voorspellen aan de hand van de kaft 

Doel: Kinderen kunnen aan de hand van de omslag al enigszins voorspellen waar het boek over gaat,  

Activiteit:  

Kijk eerst alleen naar de voorkant  van het boek 

Welke dieren zie je?  

Wat doen de dieren 

Doe het boek open en laat de hele omslag zien.  

Wat zie je nu? 

Vertel de titel.  

Wie denk je dat de blaadjesdief is?  

En van wie heeft hij de blaadjes gestolen? 
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Mogelijke vragen tijdens en na het verhaal 
Doelen:  Kinderen weten dat je vragen kunt stellen over een boek 

Kinderen kunnen tijdens het verhaal een voorspelling doen over het verdere verloop 

van het verhaal  

Bladzijde 1/2:   

-  Wat is er gebeurd met een van de blaadjes 

- Waar denk je dat het blaadje is? 

- Welke kleur denk je dat het blaadje heeft?  

Bladzijde 3/4 

- Eekhoorn ontdekt dat er een van z’n blaadjes weg is. Hoe zou eekhoorn zich voelen?  

- Hoe zou je voelen als iets weg is van jou?  

- Heb jij weleens meegemaakt dat je iets kwijt was of weg was? 

Bladzijde 5/6 

- Eekhoorn denkt dat zijn blaadje is gestolen. Wat denk jij dat er is gebeurd?  

- Kan vogel hem helpen denk je?  

Bladzijde 7/8 

- Waar heeft de muis zijn boot van gemaakt? 

- Kan de boot het blaadje van eekhoorn zijn?  

- Zijn de blaadjes in de boom eigenlijk wel van eekhoorn?  

- Van wie zijn de blaadjes in de boom?  

- Hoe voelt eekhoorn zich na het antwoord van vogel? Is hij blij, rustig, verdrietig?  

Bladzijde 9/10 

- Kijk eens naar de specht. Waarom verzamelt de specht blaadjes? 

Bladzijde 11/12 

- Wat heeft de specht op zijn ogen? 

- Waarom heeft hij dat op zijn ogen? 

- Weet eekhoorn nog dat dit vorig jaar gebeurde of is hij dat vergeten 

Bladzijde 13/14 

- Wat doet eekhoorn om tot rust te komen?  

- Komt hij echt tot rust? Kijk naar de ogen van eekhoorn en naar het licht in de boom 

- Waarom komt hij niet tot rust? 

- Wat doe jij als je rustig wilt worden?  

Bladzijde 15/16 

- Eekhoorn zegt Dit is een ramp. Wat vindt hij heel erg? Wat is er gebeurd denk je? 

- Hoe voelt eekhoorn zich denk je? 

- Kan jij ook zo kijken zoals eekhoorn?  
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Bladzijde 17/18 

- Is vogel de blaadjesdief? 

- Zouden er blaadjes van eekhoorn bij kunnen zitten denk je?  

- Wat zal eekhoorn tegen de blaadjesdief zeggen? 

- Zal hij dit boos zeggen of heel aardig? 

 

Bladzijde 19/20 

- Wie is de blaadjesdief? 

- Heb jij weleens meegemaakt dat de wind iets van je meenam? 

Bladzijde 21/22 

- Ik denk dat eekhoorn is vergeten wat er vorig jaar gebeurde. Zou hij dat volgend jaar wel 

weten? 

- Kan jij een manier bedenken zodat Eekhoorn volgend jaar wel weet dat de blaadjes vallen?  

-  Hoe denk je dat vogel zich voelt als eekhoorn steeds bij hem komt?  

Bladzijde 23/24 

- Hoe denk je dat vogel zich voelt? 

- Wat is er met het gras gebeurd? 

- Hoe zal vogel reageren? Zal hij het rustig uitleggen of zal hij boos worden?  
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Onderzoek over de eekhoorn 
Maak op een groot blad drie vakken. Zet bovenaan de vakken Ik zie, Ik denk en Ik vraag me af.  

 

Wat zie je? 

Kijk met de kinderen in het boek naar de eekhoorn. Wat zien de kinderen? (lange staart, oranje/bruin 

etc) 

 

Wat denk je ? 

Wat weten de kinderen al over eekhoorns? 

 

Wat wil je nog weten? Wat vraag je je af? 

Dit kunnen feiten zijn , zoals wat eet een eekhoorn, waar woont een eekhoorn, zijn er verschillende 

soorten eekhoorns.  

Er kunnen ook nieuwe vragen bij komen nadat je met de kinderen informatie heb gevonden. Vraag na 

het kijken van een video of lezen van een boek aan de kinderen op welke vragen hebben we nu 

antwoord en ook wie heeft er nieuwe vragen.  

Het kunnen ook vragen zijn waar niet zo makkelijk antwoord op te vinden is, zoals hoe zal een 

eekhoorn zich voelen als de blaadjes vallen, is een eekhoorn weleens verdrietig, boos, blij, bang, zijn er 

eekhoorns bang om te klimmen 

 

Onderzoeksmateriaal 

Filmpje eekhoorn   https://schooltv.nl/video/hoe-klimt-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-tussen-de-

takken/#q=eekhoorn 

Informatieve boeken 

  

 

 

 

  

https://schooltv.nl/video/hoe-klimt-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-tussen-de-takken/#q=eekhoorn
https://schooltv.nl/video/hoe-klimt-een-eekhoorn-een-pluizige-staart-tussen-de-takken/#q=eekhoorn
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Onderzoek blaadjes: 
Nodig: blaadjes van verschillende bomen en in verschillende kleuren, papier, vergrootglazen, 

potloden.  

Activiteit: Maak in de klas een grote bak leeg voor blaadjes. Vraag aan de kinderen om buiten blaadjes 

te verzamelen en die mee te nemen naar school. Zo wordt de bak met blaadjes steeds voller. Leg 

daarbij op een tafeltje vergrootglazen, papier en potloden.  

Laat de kinderen vrij spelen met de blaadjes en de blaadjes ontdekken.  

Begeleid het spel door vragen te stellen zoals 

- Hoe voelt een blaadje? 

- Hoe ruikt een blaadje?  

- Kijk goed naar het blaadje. Wat zie je? 

- Stimuleer bij tekenen goed te kijken ipv tekenen zoals je denkt dat een blaadje moet. 

Welke kleur zie je? Kan je die kleur namaken met potloden? Zie je die lijnen (nerven)? Welke 

vorm heeft het blaadje?  
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Kan dit echt 
Doel: Kinderen kunnen hun gevoel/mening geven over een verhaal.  

Nodig: PowerPoint blad 2  

Activiteit  

Laat de pagina zien van het huis van de vogel van de PowerPoint 2  

Wat zie je allemaal?  

Waar houdt vogel van denk je?  

Vogel houdt van bowlen denk ik. Kijk maar hij leest een boek over bowlen, hij heeft een bowlingbal. 

Wie heeft weleens gebowld? 

Wat denk je dat er in de rest van zijn huisje staat? Zal hij nog een slaapkamer, keuken of badkamer 

hebben? Eventueel kan je de kinderen daar een tekening van laten maken?  

Hoe groot denk je dat vogel is? Hoe groot zou dan zijn bank zijn of de plant 

Denk je dat het huis van een vogel er echt zo uit ziet of niet? 

Wat denk je dat kan en wat niet? 
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Tot rust 
Doel: 

- Kinderen weten dat illustraties samen met tekst het verhaal vertellen 

 

Nodig: 

PowerPoint  blad 3 

Plaatje van eekhoorn en boom [bijlage 1] 

 

Activiteit: 

Ga naar de pagina waar eekhoorn tot rust moet komen of laat de bladzijde zien van de PowerPoint. 

Lees de tekst en kijk met de kinderen naar de illustraties. 

Wat doet eekhoorn om tot rust te komen?  

Lukt het?  

Waar kan je aan zien dat eekhoorn niet tot rust komt? Kijk naar zijn ogen. Kijk naar het licht in de 

nacht.  

Waarom denk je dat hij niet rustig wordt? Ik denk dat hij nog teveel denkt aan de blaadjes die weg zijn.  

Waar word jij rustig van?  

Wij gaan nu de dingen proberen die eekhoorn probeert 

 

Yoga 

Yoga voor kinderen 

https://www.youtube.com/watch?v=YAsoIoRIQoQ 

 

Ademoefening 

- Laat het plaatje van de eekhoorn en de boom zien. 

- Stel je voor je bent een eekhoorn en je staat onderaan een hoge boom 

Als je omhoog klimt adem je in tot dat je helemaal hoog in de boom bent 

Dan klim je weer naar beneden en adem je uit.  

- Beweeg tijdens het inademen met je vinger omhoog op de boom en bij uitademen naar 

beneden 

Slapen 

- Zorg voor een rust moment in de klas. Leukste is als je voor de kinderen een dekentje hebt om 

onder te gaan liggen. Zet rustige muziek aan en laat de kinderen 5 a 10 minuten pauze nemen.   
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Spel: 
Doel: Kinderen kunnen een verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt.  

Kijk met de kinderen naar een plaatje dat eekhoorn gestrest is.  

Hoe voelt eekhoorn zich? 

Hoe kijkt hij? 

Hoe beweegt hij?  

Hoe praat hij?  

Doe eekhoorn na en zeg “wacht eens even.” 

Kijk nu een plaatje van vogel 

Hoe praat hij? 

Hoe praat hij?  

Speel hem na en zeg “kom tot rust”  

Eekhoorn reageert gestrest 

Vogel reageert rustig 

Eerst spelen zoals het is 

Dan met andere emoties. Hoe zou eekhoorn het rustig zeggen, verdrietig, boos 

Hoe zou vogel het boos zeggen 
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Componenten van het verhaal 
Doel: Kinderen begrijpen de hoofdcomponenten van het verhaal (wie wat waar)  

Nodig: Bijlage 3, met plaatjes wie wat waar 

Activiteit: 

Laat het plaatje zien van wie. Over welke dieren gaat het verhaal? Welke dieren zijn het belangrijkste? 

Wat weet je van eekhoorn/vogel/muis/specht? Hoe voelen ze zich? Wat doen ze? 

Laat nu het plaatje zien van wat. Wat gebeurt er in het verhaal? Wat is het probleem van eekhoorn? 

Hoe probeert eekhoorn het op te lossen? Wie helpt eekhoorn bij het oplossen? Is het probleem 

opgelost of heeft hij een nieuw probleem?  

Laat nu het plaatje zien van waar. Waar is eekhoorn? Waar woont vogel? En waar woont eekhoorn?  
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Navertellen 
Doel: Kinderen kunnen een verhaal navertellen aan de hand van plaatjes 

Nodig:  de 5 plaatjes uit het verhaal uitgeprint, bijlage 2 

 

Activiteit: 

Laat de 5 plaatjes een voor een zien.  

Wat gebeurd er op dit plaatjes 

Welk plaatje is als eerder? 

Laat het volgende plaatje steeds op de goede plek leggen. 

Kijk daarna met de kinderen in het boek. 

Klopt de volgorde? 

Wie wil het verhaal alleen vertellen?  

Wijs één voor één een plaatje aan en laat het kind bij dat plaatje vertellen. 

Stimuleer kinderen om in hele zinnen te praten  
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Naspelen van het verhaal 
 

Doel: Kinderen kunnen een verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt 

Activiteit:  

Bedenk met de kinderen wie de figuren in het verhaal zijn.  

Hoe beweegt een eekhoorn? Laat eerst een kind het doen en daarna alle kinderen.  

Hoe beweegt een vogel? 

Hoe beweegt een muis? 

En een specht?  

 

Laat twee kinderen samen 1 rol spelen, dus 2 eekhoorns, 2 muizen, 2 vogels en 2 spechten.  

Lees steeds eerst een bladzijde voor en laat dan de kinderen het naspelen.  
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Creatief 
Laat PowerPoint blad 4 zien.  

Muis heeft een boot gemaakt van een blaadje.  

Vogel een slinger en specht een kleed.  

Maak met de kinderen dezelfde dingen. Maak een ketting van blaadjes voor in de klas.  

Bedenk met de kinderen nieuwe ideeën. Wat kan je nog meer maken van blaadjes?  

Wat zou een blaadje kunnen zijn voor een klein dier zoals een mier of een muis 
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Wind 
Doel: Kinderen kunnen een verband leggen tussen het boek en de werkelijkheid 

Nodig: PowerPoint blad 5 

Activiteiten met de wind 

- Bekijk met de kinderen de PowerPoint van de wind of de bladzijde in het boek 

Wat beweegt de wind allemaal? 

Wie heeft weleens gehad dat er iets wegwaaide door de wind?  

- Ga met de kinderen naar buiten. Zorg voor materiaal waarmee ze de wind kunnen ervaren. 

Zoals een tas aan een touwtje, lichte materiaal zoals dun papier, watten, veren, linten.  

Laat de kinderen het verschil bewust ervaren van een dag met veel wind en een dag met 

weinig wind 

- Maak met de kinderen een soort windgong. Hang aan een tak allerlei dingen zoals ijzeren 

opscheplepels 

- Maak een vlaggenlijn of sliertenlijn met de kinderen zodat ze de wind buiten kunnen zien.  

- Laat de kinderen de wind na doen met blazen. Leg op een tafel verschillende materialen. Wat 

kan je wegblazen?  

- Bekijk Dropje over de wind https://schooltv.nl/video/dropje-wind/#q=wind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

Boeken passend bij het boek/thema 
 

- Twee vechtende eekhoorns Rachel Bright  

- Eekhoorn in de herfst  Anita Loughrey 

- Rikki en de eekhoorn  Guido van Genechten  

- Zoekboek Rikki en de herfst Liesbeth Sleger 

- Zoekboek het is herfst  Rotraut Susanne Berner 

- De herfst van kleine gans Elli Woollard 

- Met de wind mee  Mireille Geus 

- Wat als de wind komt ?  Pamela Butchart 

- Weggewaaid   Rob Biddulph 

- Fiet wil rennen   Bibi Dumon Tak  

Informatief 

- Eekhoorn      Isabel Thomas 

- De eekhoorn    Bouwina de Ridder 

- Herfst    Lizzie Scott 

- In de herfst   Lonneke Snijder 

 

Liedjes: 

Liedje blaadjes:  https://schooltv.nl/video/honderdduizend-blaadjes-liedje-uit-koekeloere/#q=blaadjes 

Liedje eekhoorn: https://www.youtube.com/watch?v=QpY5r0GJoZw 

Liedje eekhoorn Dirk Scheele https://www.youtube.com/watch?v=8iAIHZlDg2Y 

Lied herfst Dirk Scheele: https://www.youtube.com/watch?v=-HXqm8uuLRE 

 

 

 

 

 

  

https://schooltv.nl/video/honderdduizend-blaadjes-liedje-uit-koekeloere/#q=blaadjes
https://www.youtube.com/watch?v=QpY5r0GJoZw
https://www.youtube.com/watch?v=8iAIHZlDg2Y
https://www.youtube.com/watch?v=-HXqm8uuLRE
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Bijlage 1 
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Bijlage 2  
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Bijlage 3 

 

 


