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1. Hoe voel jij je vandaag?
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Gekke Giebelgriep is een gedichtenbundel over 
de uiteenlopende (en vaak voorkomende) 
gevoelens van kinderen in een klas. Iedere 
leerling zal zichzelf en zijn klasgenoten in de 
gedichten herkennen. De bundel is dan ook 
goed te gebruiken bij een les over sociaal-
emoti onele ontwikkeling. Maar ook bij een 
lees- of (creati ef) schrijfl es komt de bundel 
goed van pas. Hieronder enkele suggesti es.8+
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- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?- Welke woorden hebben te maken met het gevoel waarover dit gedicht gaat?
- enzovoorts- enzovoorts- enzovoorts

Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-Laat de leerlingen nu in kleine groepjes met elkaar praten over het gedicht en de woorden die ze onder-
streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.streept en omcirkeld hebben. Waarschijnlijk zijn lang niet al hun antwoorden hetzelfde.

3. Wat zie en schrijf jij?
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Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden Laat de leerlingen eerst een minuut stil uit het raam kijken. De leerlingen schrijven in korte steekwoorden 
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