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In de kring (vooraf)
•  Neem als introductie op dit boek een aantal van de •  Neem als introductie op dit boek een aantal van de •  Neem als introductie op dit boek een aantal van de •  Neem als introductie op dit boek een aantal van de •  Neem als introductie op dit boek een aantal van de •  Neem als introductie op dit boek een aantal van de •  Neem als introductie op dit boek een aantal van de •  Neem als introductie op dit boek een aantal van de 

volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt volgende dingen mee in de kring: het boek ingepakt 
in papier, een flesje water, een ijsklontje, een spons, in papier, een flesje water, een ijsklontje, een spons, in papier, een flesje water, een ijsklontje, een spons, in papier, een flesje water, een ijsklontje, een spons, in papier, een flesje water, een ijsklontje, een spons, in papier, een flesje water, een ijsklontje, een spons, in papier, een flesje water, een ijsklontje, een spons, 
belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u belleblaas, een duikbrilletje, een bootje. Vertel dat u 
een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen een nieuw boek heeft meegebracht. De kinderen 
mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen mogen raden waar het boek over gaat. De voorwerpen 
hebben met het boek te maken.hebben met het boek te maken.hebben met het boek te maken.hebben met het boek te maken.hebben met het boek te maken.

•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk•  Blader door het boek en lees samen de woorden van elk
hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de hoofdstukje: nat, put, hup, dam, zee, gat, bel. Bekijk de 
plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.plaatjes en laat kinderen vertellen wat ze allemaal zien.

In kleine groepjes of zelfstandig (leerlingen die nog 
niet kunnen lezen)
•  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen •  Kinderen die geïnteresseerd zijn in dit boek, kunnen 

het boek doorbladeren en bekijken.het boek doorbladeren en bekijken.het boek doorbladeren en bekijken.het boek doorbladeren en bekijken.het boek doorbladeren en bekijken.het boek doorbladeren en bekijken.het boek doorbladeren en bekijken.het boek doorbladeren en bekijken.
•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-•  Schrijf woorden uit het boek op kaartjes en laat kinde-

ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.ren de kaartjes bij de juiste pagina leggen.
•  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen •  Watertafel: laat kinderen met verschillende voorwerpen 

experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? experimenteren: wat drijft er op het water en wat niet? 
Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes Geef leerlingen hiervoor een aantal kleine voorwerpjes 
zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, zoals een paperclip, een houten blokje, een legoblokje, 
een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een een kurk, een (hol) balletje, een knikker, een appel, een 
plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-plastic kopje enz. Laat de kinderen de voorwerpen sor-
teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-teren: wat drijft en wat zinkt? Eventueel kunt u de voor-
werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een werpen bij elkaar op een kopieerapparaat leggen en een 
afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-afdruk maken. Kinderen kunnen dan op de print omcir-
kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.kelen wat drijft en een kruis zetten door alles wat zinkt.

•  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, •  Laat de kinderen de woorden van het boek (nat, put, 
hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op hup, dam, zee, gat, bel) nastempelen of naschrijven op 
een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening een kaartje (1/4 A4-tje) Laat ze hierbij een tekening 
maken, zodat er woordkaartjes ontstaan. Als meerdere maken, zodat er woordkaartjes ontstaan. Als meerdere maken, zodat er woordkaartjes ontstaan. Als meerdere maken, zodat er woordkaartjes ontstaan. Als meerdere maken, zodat er woordkaartjes ontstaan. Als meerdere maken, zodat er woordkaartjes ontstaan. Als meerdere maken, zodat er woordkaartjes ontstaan. Als meerdere 
kinderen dit doen, dan kan er met de zelfgemaakte kinderen dit doen, dan kan er met de zelfgemaakte kinderen dit doen, dan kan er met de zelfgemaakte kinderen dit doen, dan kan er met de zelfgemaakte kinderen dit doen, dan kan er met de zelfgemaakte kinderen dit doen, dan kan er met de zelfgemaakte kinderen dit doen, dan kan er met de zelfgemaakte 
kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes kaartjes memory gespeeld worden. De woordkaartjes 
kunnen ook op de lettermuur worden gehangen. kunnen ook op de lettermuur worden gehangen. kunnen ook op de lettermuur worden gehangen. kunnen ook op de lettermuur worden gehangen. kunnen ook op de lettermuur worden gehangen. kunnen ook op de lettermuur worden gehangen. kunnen ook op de lettermuur worden gehangen. 

Een gat in de zee 

(thema: water)(thema: water)(thema: water)(thema: water) 
Geschreven door Monique van HestGeschreven door Monique van HestGeschreven door Monique van HestGeschreven door Monique van HestGeschreven door Monique van HestGeschreven door Monique van Hest
Geïllustreerd door Monica KnaapenGeïllustreerd door Monica KnaapenGeïllustreerd door Monica KnaapenGeïllustreerd door Monica KnaapenGeïllustreerd door Monica KnaapenGeïllustreerd door Monica KnaapenGeïllustreerd door Monica Knaapen
Serie Kleuters samenleesboeken informatiefSerie Kleuters samenleesboeken informatiefSerie Kleuters samenleesboeken informatiefSerie Kleuters samenleesboeken informatiefSerie Kleuters samenleesboeken informatiefSerie Kleuters samenleesboeken informatiefSerie Kleuters samenleesboeken informatiefSerie Kleuters samenleesboeken informatief
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In kleine groepjes of zelfstandig (leerlingen die al 
eenvoudige woorden kunnen lezen)
•  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker •  Kinderen lezen de rechter pagina’s en bekijken de linker 

pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan pagina’s. Op de linker pagina’s kunnen zij op zoek gaan 
naar het woord dat bovenaan de pagina staat.naar het woord dat bovenaan de pagina staat.naar het woord dat bovenaan de pagina staat.naar het woord dat bovenaan de pagina staat.naar het woord dat bovenaan de pagina staat.naar het woord dat bovenaan de pagina staat.naar het woord dat bovenaan de pagina staat.naar het woord dat bovenaan de pagina staat.

•  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en •  Kinderen krijgen een groot vel papier, witte wasco en 
blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-blauwe inkt. Door eerst met witte wasco golven te te-
kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe kenen op het witte papier en daar later met blauwe 
inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie inkt en(veel) water overheen te gaan, ontstaan mooie 
watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op watertekeningen. Eventueel kunnen de leerlingen op 
een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water een ander vel papier voorwerpen tekenen die bij water 
horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). horen (denk aan vissen, waterplanten, bootjes, enz). 
Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en Deze kleine tekeningen kunnen uitgeknipt worden en 
op het grote vel geplakt worden.op het grote vel geplakt worden.op het grote vel geplakt worden.op het grote vel geplakt worden.op het grote vel geplakt worden.op het grote vel geplakt worden.op het grote vel geplakt worden.

In de kring (na afloop)
•  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de •  U kunt terugkijken op het verhaal met behulp van de 
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Afsluiting
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