
  Daniel Felipe –Stap 2 

Stap 2- Vertelplaat 2- Daniel Felipes 
familie en zijn huis 

Instapsuggesties 

Toon de tweede vertelplaat en vraag aan de kinderen te raden wie naast Daniel Felipe zou 

kunnen zitten, bij wie zit Daniel Felipe op schoot zit en wie naast haar zit. Bij de jongste 

kleuters kan je met de klaspop werken. De klaspop kan bijvoorbeeld vertellen dat hij/zij in Daniel 

Felipes straat woont en vragen of ze zijn straatgenoten willen leren kennen.  

Lees dan de tekst voor. Maak gebruik van de langere versie voor de oudere kleuters** en 

kinderen van de eerste graad***. Vertel interactief aan de hand van de tekstboxen bij de 

jongste kinderen. Afhankelijk van de beginsituatie kan je ook de tekst voorlezen van versie**. 

** Vraag aan de kinderen wat ze nu allemaal weten over de zus van Daniel Felipe.  Vertel hen 

dat Luisa nu verder zal vertellen over haar en over haar broer. Beluister de audio opname: 

“Ik ben Luisa” 

Hé, ik ben Luisa, ik ben zestien jaar en ik ben de zus van Daniel. Daniel is echt een leuke 

broer. Hij is echt actief en heeft veel fantasie. We doen echt veel dingen samen, zoals naar de 

academie gaan, samen muziek spelen, spelen, babbelen, soms vechten. Soms gaan we bij de 

scouts samen. Euh.. wat nog? Ja, we doen echt veel dingen samen. Dat is echt leuk en 

spannend om samen bij elkaar te zijn. Ik ben echt blij dat hij mijn broer is. Ik kan drie talen 

echt goed spreken, dat zijn Spaans, Nederlands en Frans. Voor het moment ben ik bezig met 

Engels, dat is een beetje moeilijk. Maar dat zal wel lukken. Als alles goed gaat leer ik volgend 

jaar Duits. We zullen zien hoe het gaat. Allez ja, dat is, de zus van Daniel. 

Vraag aan de kinderen wat ze verder nog allemaal te weten zijn gekomen over de zus van 

Daniel Felipe. Vat samen met staakwoorden of tekeningen/pictogrammen. 
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