
Sorpresa! 

Een verrassing voor DANIEL 

FELIPE en Jelle 
* 1. Daniel Felipe en zijn vriend Jelle 

Dit zijn Daniel Felipe en Jelle. 

Daniel Felipe heeft zijn jas aan.  

Jelle heeft alleen zijn kap op zijn hoofd. 

Daniel Felipe en Jelle zijn allebei acht jaar. 

Ze zijn goede vrienden. 

 
 
 
 
 
 
Daniel Felipe woont in Brussel 

Jelle woont niet in Brussel. 

Dat is jammer.  

 
 
 
 
Gelukkig mag Daniel Felipe  

vaak bij Jelle logeren! 

 
 
 

Wie van jullie woont in 

Brussel? Wie niet?  

Kan je zien dat Daniel 

Felipe en Jelle vrienden 

zijn?  

Gaan jullie soms ook 

logeren? Bij wie?  



* 2. Daniel Felipes familie en zijn huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zijn de zus en de mama van  Daniel Felipe. 

Daniel vindt zijn mama superlief. 

En zijn zus Luisa is zijn beste vriendin. 

 
 
 
 
 
 
 

Ze wonen samen in een drukke straat in Brussel. 

De bel doet het niet.  Daarom moet je op het raam kloppen.  

 

 

 

 

 

De papa van Daniel Felipe woont niet in België. 

Hij woont  in Colombia. Dat is wel tien uur vliegen. 

 
 
 

Bekijk de vertelplaat 

en laat de kinderen 

raden: 

- Bij wie zit Daniel 

Felipe op schoot?  

- Wie zit er naast de 

mama van Daniel 

Felipe? 

- Hoe ziet de zus van 

Daniel Felipe er uit?  

- Heb jij ook een grote 

zus?  

- Wonen jouw mama 

en papa samen bij jou 

thuis?  

- Wie woont alleen met 

zijn papa/mama? 

- Woon jij ook in 

Brussel?  

- Moeten jullie op het 

raam kloppen om 

binnen te kunnen 

thuis?  



* 3. Optreden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Felipe speelt viool. 

Vanavond treedt hij op met zijn klas. 

Spannend hoor! 

Het lukt goed.  

Daniel Felipe speelt alle noten juist. 

De mensen roepen bravo! En ze klappen. 

 
  

Bekijk de vertelplaat 

met de kinderen.  

-Waar staat Daniel 

Felipe ?  

- Wat doet hij? Op 

welk instrument speelt 

hij?  

-Waar staat de 

viooljuf?  



* 4. Sorpresa! Verrassing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het optreden belt Jelle. 

Daniel Felipe kruipt op de kast. 

Daar kan hij rustig praten. 

 

Jelle heeft een verrassing! Hij zegt: 

‘Morgen vertrek ik met oma en opa naar zee. 

En … jij mag mee!’ 

 

 

 

 

’Ik kàn niet mee!’ zegt Daniel Felipe droevig.  

‘Wij gaan naar Colombia!’ 

 

Maar het kan toch! 

Eerst gaat Daniel Felipe naar zee. 

En daarna reist hij met mama en Luisa naar Colombia! 

Bekijk de vertelplaat 
met de kinderen. 

-Waar zit Daniel 
Felipe?  
-Wat doet hij?  
- Wat ligt er allemaal 
op de kast?  
- Wat hangt er aan de 
wasdraad? Een grote 
handdoek. 

-Zijn jullie al eens naar 
zee geweest?  
-Met wie?                     
-Is Daniel Felipe blij dat 
hij naar zee mag? 



*5. Inpakken! 

Daniel Felipe pakt een grote tas van de kast. 

Hij wil meteen inpakken. 

‘Rustig papito!’ zegt mama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘We pakken morgenvroeg wel in. 

Nu moet je slapen. 

Het is al laat!’ 

 

 

 

 

 

  

-Wat is dat, papito?  
-Waarom zegt mama 
dat tegen Daniel 
Felipe? 

Papito is een lief 
woordje (in het 
Spaans). Het betekent: 
kleine man. Mama zegt 
dat vaak tegen Daniel 
Felipe. 
 
- Heb jij ook een 
koosnaampje? 

Daniel Felipe gaat 
altijd om acht uur 
slapen. Maar nu is het 
al half tien! 

Hoe laat ga jij slapen?  



* 6. Slapen 
 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe zet de tas in de slaapkamer. 

Die staat al vol reistassen en rugzakken, 

voor de reis naar Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Waar moet ik nu slapen, mama?’ vraagt Daniel Felipe. 

Mama zet alles op het bed van Daniel Felipe. 

Sorpresa! Verrassing! 

Daniel Felipe mag bij mama slapen. Yes! 

 

  

- Slapen je mama/papa 
ook bij jou in de 
kamer? In een andere 
kamer?  

- Slapen jullie alleen op 
de kamer? Met 
broer(s)/zus(sen)?  

Bespreek eerst de 

vertelplaat met de kinderen. 

- Waar is Daniel Felipe nu?  

- Hoe zie je dat?                    - 

Waar heeft hij zijn tas gezet? 

Hoeveel tassen en 

rugzakken tellen jullie?  

Daniel Felipe slaapt 

bovenaan in het stapelbed, 

Luisa slaapt onderaan. En 

mama slaapt in het grote 

blauwe bed.  

Slaap jij ook in een 

stapelbed?  

 



* 7. Paloma  

 

 

 

 

 

De volgende dag is Daniel Felipe heel vroeg wakker. 

‘Roekoe! Roekoe!’ Paloma de duif tikt tegen het raam. Ze wil eten. 

Daniel Felipe heeft Paloma op straat gevonden. 

Ze was ziek. Daniel Felipe zorgt voor haar.  

 

 

 

 

‘Wie zorgt voor Paloma als we op vakantie zijn?’  

vraagt Daniel Felipe aan mama. 

‘We laten Paloma vrij’,  beslist mama, ‘ze is genezen!’ 

 

 

 

 

 

  

- Wat geeft Daniel 

Felipe te eten aan de 

duif? 

- Hebben jullie al eens 

een duif gezien? Waar? 

- Hebben jullie ook een 

(huis)dier om voor te 

zorgen?  

- Wat gebeurt er mee 

als jullie op vakantie 

gaan?  

Bekijk eerst de 

vertelplaat met de 

kinderen.  

- Waar is Daniel Felipe?  

- Hebben jullie thuis 

ook een koertje?           

-Wat zie je op het 

koertje? 



* 8. Dagboek  

Daniel Felipe wacht op Jelle. 

 

 

 

 

Jelle komt hem halen met zijn opa. 

Het duurt zo lang! 

 

Luisa geeft Jelle een schrift. 

Daarin kan Daniel Felipe opschrijven wat hij meemaakt aan zee. 

En in Colombia. 

Zo’n schrift heet een dagboek! 

 

 
 
 
 
 

  

- Wie is Jelle nu weer? 

- Waarom wacht 

Daniel Felipe op hem?  

Wat tekent Daniel 

Felipe in zijn dagboek? 

De Colombiaanse vlag. 

- Waarom wacht



* 9. Gebed  

Nog even en Jelle is er. 

Mama knuffelt Daniel Felipe. 

Dan maken ze het stil. 

Mama vraagt God om goed voor 

Daniel Felipe te zorgen. 

 

 

 

 

Nu is Daniel Felipe helemaal  

klaar om te vertrekken. 

Daniel Felipe, Luisa en 

hun mama bidden 

samen. Hoe zie je dat 

ze bidden?   



* 10. Naar de zee  

Klop! Klop! Klop! 

Jelle klopt op het raam. 

 

 

 

 

Daniel Felipe stormt met zijn tas naar de deur. 

Hij zwiert de deur open. 

‘Dag Jelle! Dag opa! Gaan we vertrekken?’ 

 

 

 

Maar opa krijgt eerst een kop koffie van mama. 

En dan gaan ze echt weg! 

’Dag mama! Dag Luisa! Dag Paloma!’ 

 

 

Weten jullie nog 

waarom Jelle op het 

raam moet kloppen? Is 

er geen bel?  

Wat denken jullie? Zal 

opa onmiddellijk 

vertrekken?  

Wie is Paloma nu 

weer?  


