MAMA MIA! FLYNN IS AL GROOT.
* 1. Flynn en zijn broers Gil en Kato
Dit is Flynn. Hij is vier jaar.
-Wijs zelf Flynn aan
-Zijn jullie even oud als
Flynn /ook vier jaar? Wie
is ouder dan Flynn /dus
vijf of zes jaar? Wie is
jonger dan Flynn/of drie
jaar?

Flynn heeft twee grote broers.
Kato is de oudste. Hij draagt een rood T-shirt.
Gil draagt een grijs T-shirt met witte streepjes.
Zie je hen op de foto?
-Laat de kinderen Kato
en Gil aanwijzen.
-Wie van jullie heeft ook
broers? Zussen?

Weet je wat Flynn graag doet? Flynn houdt van puzzelen en van dansen.
-Puzzelen en dansen
jullie ook graag zoals
Flynn? Of net niet?
-Wat doen jullie ook
graag?

Flynn kan al heel veel zelf: zich aankleden, zijn tanden poetsen...
Maar veters knopen vindt hij moeilijk.
-Wat kunnen jullie goed?
-Wat vinden jullie
moeilijk?
-Overloop met de
kinderen nog eens de
drie personages.

* 2. Flynns familie en zijn huis
Flynn woont met zijn familie in Brussel.
-Waar wonen jullie? Ook
in Brussel?

Zoek eens Flynns mama en papa op de foto?
-Laat een kind mama /
papa aanwijzen.
TIP: beschrijf eerst hoe
mama / papa eruitziet.
Laat mondige kinderen
zelf beschrijven.

De broers van Flynn ken je al. Weet je hun naam nog?
Hé, er staat nog iemand op de foto. Wie zou dat zijn?
Laat de kinderen raden.
Het is oma!

Op woensdag komt oma de jongens aan school ophalen.
Oma zorgt vaak voor Flynn en zijn broers.
-Wie komt jullie aan
school ophalen? Mama,
grote broer, …?
Of blijven jullie in de
opvang?
- Zorgt oma of opa ook
vaak voor jullie? Of is er
iemand anders die vaak
voor jullie zorgt? Wie?

* 3.Ontbijt
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Herken je iedereen?
-Waar zit de familie nu?
-Wat doen ze?
-Wat eten ze? Wat
drinken ze?
-Ontbijten jullie ook? In
de keuken? Met het hele
gezin samen? Wat eten
jullie? Wat drinken jullie
‘s morgens?

Flynn schenkt helemaal alleen zijn beker vol.
Zonder morsen!
‘Mama mia!’ lacht mama. ‘Wat ben jij toch al GROOT!’
-Wie kan dat ook al? Wie
kan al boterhammen
smeren? Wie kan …

‘Vandaag verzamelen we centen op school’, zegt Kato.
‘De school geeft die centen dan aan arme mensen.
Gil en ik hebben óók centen gespaard.’
-Wat zijn centen? Wat is
sparen? Wat doet de
school met die centen?

‘Papa en mama zijn trots op Kato en Gil’, denkt Flynn.
‘Mama en papa moeten ook trots zijn op mij!’
‘Mama, ik geef ook centjes aan juf’, zegt Flynn luid.
‘Mama mia, dat is lief Flynn!’ zegt mama, ‘Maar … jij
bent nog te KLEIN!’
Is Flynn nog te klein?
Wat vinden jullie?

* 4. De kast
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Wie zie je?
-Wat doet papa? Waar is
papa? Zie je de drums
van papa?
-Wat doet Flynn? Waar is
FLynn?
-Zien jullie al die briefjes
op de koelkast? Waarom
hangen die daar? Is dat
bij jullie thuis ook zo?

Psht! Psht! Papa strijkt in de woonkamer.
-Psht! Psht! Wat is dat
voor geluid?
-Wie strijkt bij jullie
thuis? Wie doet …?

Flynn is alleen in de keuken. Hij is boos.
-Waarom is FLynn boos?

Eerst zegt mama dat hij groot is. En dan zegt ze dat hij
klein is.
‘ik ben GROOT!’ denkt Flynn. ‘Ik kan óók centjes geven.’
Flynn haalt centjes uit de kast. Hé, er liggen alleen
briefjes.
-Zie je hoeveel briefjes
FLynn heeft genomen?
-Mag dat, wat FLynn nu
doet?

Flynn stopt de briefjes in zijn zak.
De briefjes zijn voor juf. Juf zal trots zijn op hem!

* 5. De tram
Vlug naar school! Ze zijn al laat.
Daar is de tram.
-Flynn gaat met de tram
naar school. Hoe komen
jullie naar school?
-Wie heeft al met de
tram gereden?
-Een tram rijdt op
sporen. Zien jullie de
sporen?

Flynn stapt op. Mama helpt Flynn.
-Waarom moet mama
helpen? Vinden jullie het
ook moeilijk om op de
tram te stappen?

Het is druk op de tram. Er zijn veel mensen.
Mama, Gil en Kato gaan zitten.
Flynn gaat niet zitten. Hij staat liever recht.
Sta jij ook liever recht in
de bus of de tram? Of zit
je liever?

Ziet Flynn er nog boos uit?
Neen, Flynn lacht. Hij voelt zich groot!
Hij heeft centjes!
Juf zal zó trots zijn op hem!

* 6.Luna
Het is speeltijd.
Juf heeft nog altijd niet naar de centjes gevraagd!
Wat moet Flynn nu doen?
Daar is Luna. Luna is Flynns buurmeisje.
Flynn vindt haar lief.
Flynn vertelt Luna van de centjes.
-Wat vertelt Flynn aan
Luna over de centjes?
- Wat toont hij aan Luna?
- Hoe kijkt Flynn?

‘Mama mia! Zoveel centjes, Flynn!’ roept Luna.
‘Eén … nul … nul … nul …: dat is duizend!
Je moet eerst aan mama en papa vragen of je
die briefjes wel mag meenemen.’
FLynn kijkt sip naar de centjes.
Nu is Flynn niet meer blij.
Waarom niet?

‘Weet je wat?’ zegt Luna, ‘Leg de centjes gewoon terug.
Terug in de kast.’
Flynn belooft het.

*7. Oma
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Weten jullie nog wie die
mevrouw is?
-Welk dier staat daar?

Het is middag. De school is uit.
Daar is oma! Ze komt de jongens halen.
‘Bonjour mes chéris!’ zegt oma.
-Wie weet wat oma zegt?
-Welke taal spreekt oma?

‘Dag schatten van me!’
Kato en Gil mogen al alleen naar huis.
FLynn blijft bij oma.
Ze gaan eerst naar de dieren kijken.
Daar is de haan.
-Welk geluid maakt de
haan?

Kukeluku!
Cocorico!
Flynn luistert niet naar de haan.
Flynn denkt aan de centjes in zijn zak.
Hij wil ze terugleggen in de kast.

* 8. Een dutje
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Wat doet FLynn?
-Wie doet er ook een
dutje in de namiddag??

Oma bakt eitjes. Mmm, lekker.
Lusten jullie eitjes?

Dan doet Flynn een dutje in de zetel.
Hij slaapt … en slaapt … en slaapt …
Hij slaapt erg lang. Bijna de hele middag!
Waar doen jullie een
dutje? In jullie bed? In de
zetel, zoals Flynn? In
pyama? In jullie kleren?

Als Flynn wakker wordt, wil hij de centjes terug leggen.
Weten jullie nog waar
Flynn de centjes moet
terug leggen?

Maar oma is in de keuken.
En oma blijft maar in de keuken!
Flynn kan de centjes niet terug leggen.
Wat moet Flynn nu
doen? Wat zouden jullie
doen?

* 9. Puzzelen
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Wie zien jullie allemaal
op de foto?
-Wat zijn Kato, oma en
Flynn aan het doen?

Flynn haalt een puzzel uit de kast. Mama mia!
Een puzzel van 100 stukjes!
-100 stukjes: is dat veel?
Flynn kan die puzzel
helemaal alleen maken
-Kunnen jullie dat ook?

‘Ik puzzel in de keuken’, denkt Flynn.
‘Ik blijf in de keuken, tot oma weg gaat.
Dan leg ik vlug de centjes terug.’
-Zal Flynn de centjes
kunnen terug leggen?
-Zal oma uit de keuken
weg gaan?

Kato komt ook naar de keuken.
-Wat draagt Kato?
-Weet je waarom Kato
dit (voetbal-)T-shirt
draagt?

Kato laat zijn huiswerk zien aan oma.
‘Oma, kijk eens? Heb ik alles juist?’
O nee zeg. Oma blijft de hele tijd in de keuken!
Flynn kan de centjes niet terug leggen!

* 10. Sprookje
Bekijk eerst de
vertelplaat met de
kinderen.
-Wie zien jullie op de
foto?
-Waar zijn Flynn en Gil?
-Wat doet Gil?
-Wat doen jullie voor het
slapengaan?
-Leest er thuis soms ook
iemand een verhaal
voor? Wie?

Flynn gaat slapen.
Gil leest eerst een sprookje voor.
Een sprookje over … een schat! Over … geld!
Flynn schrikt.
Waarom schrikt FLynn?

Mama mia! De centjes zitten nog in zijn zak!
Flynn huilt.
-Waarom huilt Flynn?
-Wat zal er nu gebeuren?

Gil helpt Flynn: ‘Ik leg de centjes voor jou wel terug!’
Gil gaat naar de keuken. Niemand ziet hem.
Stil legt hij het geld terug. Flynn lacht.
Wat een lieve broers heeft hij toch!

