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Materiaal
❍

Per twee leerlingen een kopie van het begin van het verhaal
(zie verder in het werkblad)

Hoe gaan we te werk?
Lees aandachtig het begin van het verhaal.
Ga per twee zitten en werk het verhaal
samen verder af.
Kies voor een verhaalvorm (een verhaal of
een dialoog).
Bespreek hoe het verhaal zou kunnen verder gaan. Hou er rekening mee dat uit het
verhaal duidelijk moet blijken dat voldoende bewegen belangrijk is.
Bijvoorbeeld:
• Robbe probeert Lotte te overhalen en
doet de meest fantastische voorstellen voor een leuke namiddag vol dolle
activiteiten. Lotte doet uiteindelijk toch
enthousiast mee en amuseert zich als
nooit voorheen.
OF
• Lotte vertelt dat ze zo moe wordt van
al die wilde spelletjes, maar Robbe kan
haar ervan overtuigen dat veel bewegen toch heel belangrijk is.
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OF
• Robbe laat zich overhalen om zich ook
voor de televisie te nestelen, maar al snel
begint het bij beide kinderen opnieuw
te kriebelen. Ze ondervinden dat bewegen hiervoor de beste oplossing is.
Laat je fantasie de vrije loop en bedenk een
leuk slot voor het verhaal. Denk ook na over
een originele titel.
Succes !
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Klasbespreking
• De verhalen worden aan elkaar voorgelezen, besproken en eventueel bijgestuurd.
• Wie schreef het leukste verhaal?
Wie bedacht de meest verrassende clou?
En wie ging het meest creatief te werk?
• Wie durft zijn verhaal voorlezen in een
andere klas?
• Ga na of het beste verhaal in de
schoolkrant kan verschijnen?
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Verhaal

Lotte is een meisje van 10. Ze is een echte spring-in-‘t-veld. Geen minuut kan ze stilzitten. Haar
buurjongen Robbe is haar beste vriend. Ze zitten in dezelfde klas. Die twee zijn altijd samen op
stap. Zie je de ene, dan zie je ook de andere. Ook Robbe is een kwajongen, zij het een brave
kwajongen.
Vandaag is het woensdag. Zoals gewoonlijk komen Lotte en Robbe samen terug van school.
Ze kwebbelen honderduit. Ze willen de vrije namiddag samen doorbrengen. Dat doen ze wel
vaker. Meestal spelen ze buiten. Alleen als het hard regent, blijven ze binnen. Dan toveren ze de
speelkamer om tot een avontuurlijk oerwoud of tot een gevaarlijke racebaan. Aan fantasie hebben ze geen gebrek. Soms dromen de mama’s ervan dat beide kinderen eens een beetje rustiger
zouden zijn. Maar ze zijn ook wel blij dat hun kinderen zo goed met elkaar kunnen opschieten en
dat ze samen heerlijk kunnen ravotten tot ze ’s avonds moe in slaap vallen. Vandaag heeft Lotte
een dipje. Ze heeft niet zoveel zin in wilde achtervolgingsspelletjes. Ze nestelt zich in de sofa
voor de televisie. Daar kijkt Robbe van op! Wat is er aan de hand?
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