‘‘Oh my God!’’CHOESANG en Namdol
* 1. Choesang en haar nicht Namdol
Dit zijn Choesang 1 en Namdol.
Choesang zit vooraan op de fiets en Namdol zit achterop.
Laat een kleuter Choesang en
Namdol aanwijzen op de
vertelplaat.
-Hoe ziet Choesang eruit? Heeft ze
kort of lang haar? Welke kleren
draagt ze? Enz…
- En hoe ziet Namdol eruit? Heeft
zij kort of lang haar? Heeft ze een
jurk aan zoals Choesang?

Choesang en Namdol zijn nichtjes.
Ze zijn familie van elkaar.
En … ze zijn beste vriendinnen!
-Wat is dat, een nichtje?
TIP: Geef een voorbeeld van
neefjes/nichtjes in de klas of op
school of geef voorbeelden op
familiefoto’s van de kleuters.
-Wie heeft een nicht of neef? En is
hij/zij ook je vriend(in)?

Vind je de fiets mooi?
De fiets is nieuw.
Choesang kreeg de fiets voor haar verjaardag.
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Uitspraak: “Tsjoesáng”

-Hoe oud zou Choesang nu zijn?
Raad eens?
-Welke kleur heeft de fiets?
-Wat zie je nog aan de fiets?
-Hebben jullie ook een fiets?

* 2. Choesangs familie en haar huis
Choesang woont in Brussel,
samen met haar mama, papa,
grote broer en grote zus.
-Waar zie je Choesang op
de prent? -Waar zie je
haar mama? Haar papa?
Hoe zien ze er uit?
-Waar zie je haar grote
zus? Haar grote broer?
-Waar zie je Namdol? Is
Namdol ook een zus?

Het appartement is mooi: met beelden, lampen
en doeken in vele kleuren.
TIP: wijs de beelden en
lampen aan op de kast
(bovenaan op de foto.)

Choesangs broer heet Pema2 en haar
zus heet Dawa.
Ze zijn veel ouder dan Choesang.
Maar Choesang vindt hen lief!
-Hebben jullie een oudere
broer/zus? Hoe heten ze?
TIP: herhaal nog eens wie
wie is op de foto.
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Uitspraak: “Péema”

* 3. Nieuwe skeelers
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
Wie zien ze allemaal?
Trek de aandacht op de
foto rechts.
- Wat heeft Choesang
aan haar voeten?
- Wat doet papa?
- Zoek eens Namdol op
de linkse foto? Wat doet
zij?

Choesang wil skeeleren, voor de eerste keer!
Papa helpt. ‘Doe deze sokken aan’, zegt papa,
‘anders doen je voeten pijn in de skeelers.’
Choesang wil de sokken niet aantrekken.
Het zijn BRUINE sokken. JONGENS-sokken!
-Wat draagt Choesang nog
om te skeeleren? Toon de
arm- en
beenbeschermers.
Waarvoor dienen die? En waarvoor dient die
helm? Waarom heeft
Choesang die niet op?

Choesang krijgt roze sokken van Namdol.
Die sokken wil ze wel aantrekken.
En nu op de skeelers. ‘Oh my God!’ Dat is wiebelig!
‘Hou me vast, papa!’

* 4. Op schattenjacht
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
Wat is er aan Choesang
veranderd? (Kijk goed
naar haar voeten!)

Pardaf! Choesang valt! Au!
Choesang trekt de nieuwe skeelers uit,
en haar oude rolschaatsen aan. Ha! Dat is beter!
Choesang kan goed rolschaatsen.

Oei! Namdol valt ook bijna!
Ze reed over een steen.
Hé, het is een mooie steen.
De meisjes rapen nog stenen op.
Ze sparen de stenen voor thuis.
Choesang gebruikt haar jurk als mandje.

Wat ligt daar? Wat blinkt daar zo?
Wat hebben de meisjes
gevonden? Wat denken
jullie?

* 5. Op pad
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
De foto links:
- Waar zijn Namdol en
Choesang?
- Zijn ze nog op het
pleintje?
-Waar zouden ze heen
schaatsen?
De foto rechts:
Wat is er gebeurd met de
steentjes?

‘Jippie!’ roept Namdol. ’Ik heb 10 cent gevonden!’
De meisjes willen iets kopen met de 10 cent.
Ze rijden het plein af.

Choesang ziet een lege fles.
Ze neemt de fles mee om haar steentjes in te doen.
Oei! Namdol is al veel verder.
Choesang schaatst vlug door.

‘Oh my God!’ Choesang laat al haar steentjes vallen.
Ze raapt ze vlug weer op.
‘Wacht Namdol!’
Namdol hoort Choesang niet.

* 6. In de kerk
Bekijk eerst de foto van de
kerk met de kinderen.
Wat is dat voor een
gebouw?

Namdol staat stil.
Choesang haalt Namdol in.
‘De deur van de kerk staat open’, wijst Namdol.
‘Gaan we naar binnen?’ vraagt Choesang.
‘We kunnen een kaars branden. Dat kost zeker maar 10 cent.’

De meisjes schaatsen de kerk in.
Wat is het groot en koel in de kerk!
- Wat doen Choesang en
Namdol in de kerk?
TIP: laat mondige kleuters
beschrijven wat ze zien op
de kleine foto’s op de
vertelplaat.
- Zijn jullie al in een kerk
binnen geweest? Met wie?
Wat zag je? Wat deed je?

Wat jammer. Een kaars kost 50 cent!
-Hoe weet Choesang dat
een kaars 50 cent kost?
-Branden jullie/wij soms
ook een kaars? Waarvoor
- voor wie doen jullie/wij
dat?

* 7. Villo!
De meisjes gaan weg uit de kerk.
Ze schaatsen een pleintje over.
Hé! Daar fietst juf Veva!
Juf Veva is de juf van
Choesang tijdens
speelvakanties.

Ze brengt haar Villo-fiets terug.
‘Is 10 cent genoeg om een Villo-fiets te huren,
Juf Veva?’ vraagt Choesang.
-Kennen jullie Villofietsen? Hoe werken die?
-Staan er Villo-fietsen
dicht bij school? Waar?
-Choesang kan nog niet
op twee wielen fietsen.
Kan jij al fietsen?

‘10 cent is te weinig’, antwoordt juf Veva.
Dat is jammer.
Maar Namdol mag even op de fiets van juf Veva rijden.
En Choesang mag de fiets terug zetten in het rek.
Juf Veva is cool!

* 8.Taarten en pralines
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Bij welke winkel staan
Choesang en Namdol?
- Wat zie je in de
etalage? Wat verkopen
ze nog, denken jullie?

Choesang en Namdol schaatsen verder.
Daar is de bakker!
‘Oh my God!
Die chocoladetaart ziet er lekker uit.’ zegt Choesang.
‘Maar ze kost 10 euro!’ leest Namdol.
‘Dat is veel meer dan 10 cent!’
‘Misschien kunnen we een praline kopen’, zegt Choesang.
-Kennen jullie pralines?
-Vinden jullie dat
lekker?

Maar de winkeljuffrouw kijkt streng.
Ze durven het niet vragen.
-Kunnen jullie ook eens
streng kijken?
-Hoe kijken Namdol en
Choesang?

* 9. Kauwgum en snoepjes
TIP: verraad de titel
nog niet. Bespreek
eerst de vertelplaat.
Kunnen de kinderen
raden wat de meisjes
nu willen kopen?

Namdol ziet een winkel met kauwgum.
-Op welke foto zie je
de kauwgum?
-Hoe werkt zo’n
automaat?

Maar … ook de kauwgum kost te veel. Wat nu?
Laat de kinderen raden
wat er gebeurt.

Choesang en Namdol gaan de winkel binnen.
-Wat verkoopt de
winkelier?

Alle snoep kost 50 cent of meer.
‘Meneer, mogen we een halve snoep kopen?’ vraagt Namdol.
- Wat is een halve
snoep? TIP: toon een
voorbeeld.

De winkelier vindt de meisjes grappig.
- Wat is er grappig?
De steentjes in de jurk,
de rolschaatsen,halve
snoep vragen, enz...

Hij geeft de meisjes een snoepketting. Zo maar! Gratis!

* 10. Bikkelen
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Wie zien ze op de
foto’s?
-Waar zijn ze?
-Wat doen ze?

Choesang en Namdol gaan naar huis. Het snoepje smaakt!
Thuis vertellen ze alles aan Dawa en Pema.
Wat vertellen ze
allemaal?

‘Nu wassen we de steentjes eerst schoon’, zegt Dawa.
‘En dan kunnen jullie er muziek mee maken!’
‘Oh my God, nee!’ zegt Pema, ‘ik heb een beter idee:
Voor 10 cent … bikkelen we ermee!’
-Wat is bikkelen?
-Wat wil dat zeggen:
voor tien cent
bikkelen?
-Vinden Choesang en
Namdol het een goed
idee om te bikkelen
voor 10 cent? Wat
denken jullie?

