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Stap 1- Vertelplaat 1- Daniel Felipe en 
zijn vriend Jelle 
 

Instapsuggesties:  
Je toont de vertelplaat en vraagt of de kinderen Daniel Felipe en Jelle kennen? Daniel Felipe 

woont  in Brussel, net als zij. Daniel Felipe is bevriend met Jelle. Je vertelt dat iemand over 

hen een verhaaltje heeft gemaakt, een verhaaltje over wat zij meemaakten. Vertel dat jullie 

Daniel Felipe en Jelle eerst beter gaan leren kennen.  

Je leest de tekst van de vertelplaat voor. Voor de jongste kleuters kan je interactief 

voorlezen aan de hand van de blauwe kaders. Afhankelijk van de beginsituatie kan je ook de 

tekst voorlezen van versie**. Voor de oudste kleuters kan je zeker versie**gebruiken en voor 

de eerste graad versie***. 

Vraag aan de kinderen wat ze nu allemaal weten over Daniel Felipe en Jelle. Vat samen door 

staakwoorden of door tekeningen. Gebruik de foto’s die bij deze vertelplaat horen als 

ondersteuning, namelijk Daniel Felipe en Jelle bouwen kastelen  Daniel Felipe en Jelle 

doen grappig aan tafel Daniel Felipe met Rodriguo en Daniel Antonio Stapelbed bij 

Jelle  Naam op de bal 

**Vertel hen dat ze Jelle en Daniel Felipe kunnen horen! Laat de audio opname horen  Ik 

ben Daniel Felipe 

“Ik ben Daniel , ik ben acht jaar. Ik heb een zus. Ik heb veel vrienden. Ik speel graag met mijn 

vrienden. Ik speel viool en muziek. Ik lees boeken, nu niet meer, want dat vind ik nu niet meer 

leuk. Ik ga naar school om te leren. Deze dag waren we naar sportdag gegaan. En ik vond dat 

heel leuk. Ik heb daar veel sport gedaan. Ik heb daar gelopen, getennist en veel meer.” 

Vraag aan de kinderen wat ze nu nog allemaal te weten komen over Daniel Felipe.  Vul de 

staakwoorden of tekeningen aan.  

Laat de audio opname horen  Ik ben Jelle. Jelle stelt zich voor terwijl hij met een 

computerspel bezig is. We horen geluiden van dat spel op de achtergrond.  

“Ik ben Jelle. Ik ben nu op mijn DS aan het spelen, Indiana Jones. Ik ben aan het sleuren achter een 

auto met een touw. Mijn beste vriend is Daniel van Brussel. Ik heb twee beste vrienden van Daniel en 

zo. En ik vind hem wel leuk. En euh.. Hij is ook flink geweest. IK vind hem wel leuk. Als hij veel 

grappige dingen doet en zo. Maar.. dat  spel van Indiana Jones is wel moeilijk, want ik mag niet door 

stenen geraken. Die auto rijdt over de stenen en hij mag er niet over. Want anders ben ik dood met 

mijn manneke. En ik heb maar vier levens. En ik moet al het geld dat ik heb, daar  kan ik mijn 

mannekes mee kopen en zo. Ik ben dat nu aan het proberen doen . Het is wel keimoeilijk dat spel met 

die rotsblokken en zo.” 
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Vraag aan de kinderen of ze het spel kennen en wat hij vertelt over Daniel. Merk op dat Jelle 

Daniel zegt en niet Daniel Felipe. Misschien kan je verder ingaan op lange namen en 

afkortingen van namen in je klas. 

 


