02 Kringgesprek
Stel de volgende vragen:
ཞ Waarom is bewegen en spelen goed voor kinderen en ook
voor dieren?
ཞ Welke huisdieren houden van spelen?
ཞ Wie speelt er weleens met een huisdier en wat voor
spelletje doen ze dan?
ཞ Hoe aai je een dier op de juiste manier?
Laat dit zien aan de hand van de instructie op pagina 1

01 Filmpje
Bekijk de aflevering “Naar school”

Kijk op de achterzijde van deze leskrant voor handige
informatie om te gebruiken tijdens het kringgesprek.

Rose wil later Juf worden. Vandaag gaat ze Sem, Puck en Prins
leren schrijven. Sem kan het al heel goed en Puck doet ook haar
best, maar Prins wil veel liever spelen. Daarom gaan Rose en
Prins naar puppytraining, dat is een school voor hondjes. Hier
leert Rose hoe ze Prins op een goede manier kan opvoeden en
Prins leert te luisteren naar Rose.

06

Dierenparcours

Voorlees07 verhaal

Nodig:
ཞ Diverse materialen zoals hoepels, pionnen, gymbanken etc.
Zet buiten of in de gymzaal een parcours uit met verschillende
materialen. De kinderen mogen het parcours vervolgens als
verschillende dieren afleggen, bijvoorbeeld sluipend als een kat,
huppend als een konijn, fladderend als een vogel etc.

Lees het verhaal “Au!”
Tip: Je kunt hierbij
ook het eerder
aangeleerde lied
en de maskers
weer gebruiken.

03 Prins & Puck maskers
Nodig:
ཞ Werkblad 2.3a (Masker Prins)
ཞ Werkblad 2.3b (Masker Puck)
ཞ 2 elastiekjes per kind
ཞ 1 Schaar of prikpen per kind
ཞ 1 priklap per kind
ཞ Kleurpotloden
ཞ (eventueel) lijm en gekleurd papier
Deel de maskers uit. Laat de kinderen de maskers eerst inkleuren
of versieren met bijvoorbeeld gekleurd papier. Knip de maskers
vervolgens uit of laat de kinderen ze zelf uitprikken. Bevestig nu
elastiekjes aan de zijkanten van de maskers.

04 De Dierendans

Au!
Het is een mooie dag. De zon schijnt en er is geen wolkje aan de lucht. Maar Prins ziet
het niet. Hij ligt heerlijk te slapen in zijn mand. Hondjes slapen graag, wel meer dan
twaalf uur per dag. Vanochtend heeft hij met mama al een flinke wandeling gemaakt.
Daarna heeft hij zijn buikje vol gegeten met brokjes. En nu is hij prinsheerlijk in
hondendromenland.
Maar opeens spitst Prins zijn oren. Wat hoort hij daar? Hij luistert nog eens goed … Ja,
het tuinhekje gaat open. Dat kan maar één ding betekenen: Rose is thuis! Prins springt
uit zijn mand. Hij rent zo snel hij kan naar buiten, want er is niks fijner dan wanneer Rose
thuiskomt. Zodra hij Rose ziet, begint hij hard met zijn staart te kwispelen. Het liefst zou
hij tegen haar opspringen, maar hij heeft geleerd dat dat niet mag. Daarom gaat hij dicht
bij Rose staan, zodat ze hem lekker kan aaien.

Bekijk de video van de Prins & Puck Dierendans en leer de
bewegingen aan.
Tijdens het uitvoeren van de bewegingen, kunnen de kinderen
hun zelfgemaakte masker dragen. Het lied kan tijdens de
komende lessen nog eens worden herhaald. De tekst van het lied
is te vinden op werkblad 2.4.

Rose moet lachen. ‘Haha, ben je blij dat ik er weer ben, Prins?’ ‘Woef, woef, natuurlijk’,
blaft Prins vrolijk. ‘Ik ben altijd blij als je weer thuis bent, want dan kunnen we lekker
spelen of wandelen, of wandelen… of spelen… of wandelen! ‘Goed idee, Prins’, zegt Rose.
‘Maar eerst ga ik even wat drinken.’

05 Goed - fout
Bekijk de ‘Goed Fout’ filmpjes behorende bij les 2. Elk filmpje
bestaat uit 2 delen. Laat eerst filmpje A zien, bespreek vervolgens
de situatie met de kinderen en bekijk dan filmpje B.

Rose loopt naar de keuken, waar mama een groot glas limonade voor haar inschenkt.
Samen gaan ze aan de keukentafel zitten. Rose vertelt wat ze allemaal heeft gedaan op
school. Maar Prins is ongeduldig. Hij wil zo graag spelen. ‘Rose! Ro-ose’, blaft hij, ‘zullen
we nou gaan spelen?’ Maar Rose luistert niet. Ze is veel te druk met kletsen. Dan krijgt
Prins ineens een goed idee. Weet je wat, denkt hij, ik haal vast een speeltje uit mijn hok,
dan kunnen we zo gelijk gaan spelen.
Prins rent naar zijn hok en snuffelt uitgelaten rond. Wat zal hij eens pakken? Misschien de
bal, of zijn knuffel? Dan ziet hij zijn touw. Jaaaa, dat is leuk! Met het touw in zijn bek rent
hij terug naar Rose.
Rose en mama zijn gelukkig klaar met praten. Mama is even de kamer uitgelopen om de
was op te hangen. Prins gaat voor Rose staan. Hij legt de ene kant van het touw op haar
schoot en houdt de andere kant in zijn bek. Rose moet lachen. Ze pakt het touw en begint
eraan te trekken. Prins trekt ook. Hij wil natuurlijk winnen. Hij houdt het touw stevig
tussen zijn tanden en trekt zo hard hij kan.
‘Wauw, wat ben jij sterk’, giechelt Rose. Ze begint harder te trekken. Maar Prins wil
laten zien hoe sterk hij is. Hij trekt alsmaar harder en harder. Plots schiet het touw uit
de handen van Rose. Prins heeft gewonnen! ‘Waf, waf, wat een leuk spel is dit!’, roept
Prins met het touw nog in zijn bek. Maar nu wil Rose óók laten zien hoe sterk zij is. Vlug
pakt ze het touw opnieuw vast en allebei beginnen ze weer te trekken. Prins wordt steeds
enthousiaster. Maar hij voelt hoe het touw langzaam tussen zijn tanden vandaan glipt. Als
ik nu even wat beter mijn tanden in het touw zet, dan win ik wel weer, denkt Prins. En

met een onverwachte beweging hapt hij stevig in het touw.
‘Au!’, roept Rose heel hard. Van schrik laat Prins het touw los. Hij kijkt Rose met grote
ogen aan. Ze huilt dikke tranen. ‘Rose, wat is er?’, vraagt Prins geschrokken. Maar Rose
zegt niks en huilt heel hard. Dan komt mama de kamer binnen. ‘Wat is hier gebeurd?‘,
vraagt ze. ‘Prins heeft in mijn vinger gebeten’, stamelt Rose huilend. ‘Stoute hond!’ Prins
kijkt haar verschrikt aan. Hij wilde toch alleen maar spelen?
Mama troost Rose en bekijkt haar vinger. Er staat een afdruk van een tand in. Er komt
zelfs een klein beetje bloed uit. ‘Kom’, zegt mama, ‘dan gaan we je vinger schoonmaken
en dan toch maar even naar de dokter.’ Rose en mama gaan naar de keuken. Prins sjokt
verdrietig terug naar zijn hok. Hij snapt niet wat hij verkeerd heeft gedaan. Ik wilde alleen
maar spelen, denkt hij. Zal Rose nu voor altijd boos op mij blijven?
Na een poosje hoort Prins het tuinhekje weer opengaan. Rose en mama komen terug
van de dokter. Maar Prins rent dit keer niet blij naar Rose toe. Hij blijft in zijn mand
liggen. Hij is bang dat Rose nog steeds heel boos op hem is. Dan hoort hij ineens zijn
naam: ‘Prins! Prins!’ Het is mama die hem roept. Prins luistert altijd goed naar zijn naam.
Hij gaat gelijk naar buiten. Daar staan Rose en mama. Rose heeft een pleister om haar
vinger. ‘Het gaat weer goed met Rose hoor’, zegt mama troostend. ‘Ze heeft een pleister
van de dokter gekregen en wat pilletjes.’ Gelukkig, denkt Prins.
‘Maar’, zegt mama, nu een beetje strenger, ‘jullie mogen geen trek-en-bijtspelletjes meer
doen. Die zijn veel te gevaarlijk.’ ‘Maar Prins kan toch gewoon wat voorzichtiger doen?’,
vraagt Rose. Mama schudt haar hoofd. ‘Honden zijn nu eenmaal heel sterk en hun tanden
erg scherp. Prins heeft jou per ongeluk gebeten. Daar kan hij niks aan doen.’ Rose knikt,
ze begrijpt het.
Prins kijkt naar Rose. ‘Sorry’, zegt hij. ‘Ik was zo blij om met jou te spelen. Ik wilde je niet
bijten.’ ‘Dat weet ik toch’, zegt Rose. ‘Zijn we weer vriendjes?’, vraagt Prins. ‘Tuurlijk!’,
lacht Rose en ze aait Prins zachtjes over zijn rug.
‘Goed zo’, zegt mama. ‘Dit spelletje mogen jullie niet meer spelen, maar ik weet een veel
leuker spelletje. Rose en ik gaan ons verstoppen. Dan mag jij ons gaan zoeken, Prins.’
Daar hebben Rose en Prins wel zin in. ‘En daarna … gaan we koekjes bakken tegen
de schrik!’ ‘Maar honden mogen toch geen koekjes?’, vraagt Rose. ‘Nee, geen gewone
koekjes’, zegt mama. ‘We bakken gewone koekjes én hondenkoekjes!’
Prins en Rose kijken blij naar mama. Wat heeft ze toch altijd goede ideeën. Straks lekker
koekjes eten, maar nu eerst … verstoppertje!

