
OLA CARAMBA! LIA EN RUXANDRA 

* 1. Lia en haar zus Ruxandra. 

Dit zijn Lia en Ruxandra. Lia en Ruxandra zijn zussen. 

Lia draagt een groene trui.  

 

 

 

 

 

 

Ruxandra is de grote zus van Lia. 

Lia zegt ‘Ruxi’ tegen Ruxandra. 

 

 

 

 

Lia en Ruxandra spelen veel samen:  

ze spelen met de poppen, ze spelen toneel, ... 

 

 

En ze slapen samen in één kamer.  

 

-Ruxandra is een lange 

naam. Daarom zegt Lia: 

‘Ruxi’.                                  

-Wie heeft ook een lange 

naam? Zegt iemand jouw 

naam kort?   

-Vind je Lia op de foto?    

-Kan je zien dat Lia en 

Ruxandra zussen zijn?   

Hoe zie je dat?                     

-Wie is de oudste?  Lia of 

Ruxandra?   Hoe zie / 

weet je dat?                               

-Wie van jullie heeft 

(een) zus(sen), broer(s)?  

-Slapen jullie samen met 

broer(s) of zus(sen) op de 

kamer?  Of alleen?                                

-Slapen jullie alleen in 

een bed? Of met twee? 

Of in een stapelbed, 

zoals Lia en Ruxandra?  

-Wat spelen jullie met je 

zus(sen) / broer(s)?  



* 2. Lia’s familie en haar huis 

 

 

 

 

 

Dit is Lia’s familie. Lia’s papa heet Stefan. Lia’s mama komt  

uit Roemenië.  Haar naam is Nicoleta. 

 

 

 

 

De oma van Lia en Ruxandra komt ook uit Roemenië.   

Lia en Ruxandra zeggen niet ‘oma’ tegen hun oma.  

Ze zeggen ‘bunică’1.  

 

 

Lia woont in een appartement in Brussel.  

Het flatgebouw heeft een grote binnenplaats. 

Alle kinderen van de appartementen komen er spelen. Cool! 
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Bekijk eerst de 

vertelplaat met de 

kinderen.  

-Kunnen jullie raden wie 

er allemaal op de foto 

staat? 

-Wat zeggen jullie tegen 

jullie oma?                 

-Hebben jullie al van 

Roemenië gehoord?    

-Wiens mama of papa 

/opa of oma komt ook uit 

een ander land? Welk 

land?  

-Wie woont op een 

appartement? Hebben 

jullie daar ook een 

binnenplaats? Een 

terras?                                    

-Hebben jullie vriendjes 

in het 

appartementsgebouw? 



* 3. Lia is Kikker!  

 

 

 

 

 

 

 

Lia, Ruxandra en papa komen van de markt.  

Ze hebben paprika’s, een brood en bloemen gekocht. 

 

 

 

 

‘Ola caramba!’ zegt Ruxandra, ‘kijk eens naar Lia! Lia lijkt op Kikker! 

Kikker uit het prentenboek ‘Kikker is verliefd’.’ 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik ben geen kikker!’ zegt Lia.‘En ik ben niet verliefd!’   

 ‘Jawel!’ zegt Ruxandra. ‘Je bent verliefd en je brengt bloemen naar Eend. Lia is 

kikker! Oac! Oac!’3 

                                                           
2
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Zorg dat de kinderen het verhaal ‘Kikker is verliefd2’ goed kennen, alvorens verder te 
lezen. 

Bekijk eerst de 

vertelplaat met de 

kinderen.  

-Wie is Lia?  

-Wie is Ruxandra?                           

-Wat zit er in de plastic 

zak van Ruxandra?                      

-Waar  komen Lia en 

Ruxandra vandaan? 

- Kennen jullie het 

prentenboek nog?            

-Vinden jullie ook dat Lia 

op Kikker lijkt?                   

-Welke dieren spelen er 

mee in ‘Kikker is 

verliefd’?                            

-Weten jullie nog op wie 

Kikker verliefd is?               

Dragen de meisjes 

dezelfde kleren als op de 

vorige foto?  Breng zeker 

de groene trui  van Lia 

ter sprake. 



* 4. Kikker is verliefd  

 

 

 

 

 

 

 

Stan en An-Sofie komen spelen.  

 

 

 

De meisjes spelen het prentenboek ’Kikker is verliefd’ na. 

Je kan wel raden wie Haas is! 

An-Sofie is in het wit gekleed. Zij speelt … Eend. 

Lia is Kikker.  

‘Stan, doe jij ook mee? Wil jij Varken spelen?’  

vraagt Ruxandra.  

 

 

  

Bekijk eerst de 

vertelplaat met de 

kinderen.  

-Vinden jullie Lia en 

Ruxandra? 

- Waar zijn ze? In welke 

kamer?                                

-Waarom heeft Ruxandra 

een muts met lange oren 

op?  

 

-Wie is Stan? Wie is An-

Sofie?  Kunnen jullie hen 

aanwijzen? 

-Wil Stan Varken zijn? 

Wat denken jullie? 



 

* 5.Papa en Stan  

 

 

 

 

Papa en Stan zijn druk bezig. 

Papa snijdt de paprika’s om spaghettisaus te maken. 

En Stan vangt kriebelbeestjes:  

een spin, een mier, een rups… allemaal in de doos! 

Voorzichtig, want ze mogen niet dood!  

 

 

 

 

Waar zijn Lia en Ruxandra?  En An-Sofie?  

Ze oefenen binnen hun toneel. 

Het toneel van ‘Kikker is verliefd’. 

Na het eten komen Stan en papa kijken. 

  

Bekijk eerst de 

vertelplaat met de 

kinderen. 

-Wie zienjullie?  

-Wat doen papa en Stan? 

-Waar zijn ze? 

-Stan heeft een 

notitieboekje bij zich.  

Wat schrijft in zijn 

boekje?  



 

* 6. Spaghetti  

 

 

 

 

 

De spaghetti is klaar. 

Iedereen gaat aan tafel. 

Lia slurpt de sliertjes spaghetti op. 

Mmm! Dat is lekker! 

 

 

 

‘Na het eten spelen we toneel!’ zegt Ruxandra. 

‘Voor Stan, voor papa en voor mama!’   

Maar An-Sofie heeft geen zin meer. 

Zij wil liever op de step… 

-Kunnen jullie iedereen 

aanwijzen: Lia, Ruxandra, 

Stan, An-Sofie?                 

 

-Zitten ze binnen of 

buiten? 

-Lusten jullie ook 

spaghetti? Wat is jullie 

lievelingsgerecht? 

Kennen jullie een step        

Wie kan steppen? Hoe 

doe je dat? Wie heeft 

een step ? Steppen jullie 

graag? 

TIP: toon eventueel de 

step op de volgende  

foto.        



* 7. Ruzie  

 

 

 

 

 

‘Lia? Wil jij nog van kikker spelen?’ vraagt Ruxandra. 

‘Lia? Wil jij met mij steppen?’ vraagt An-Sofie. 

Lia moet kiezen: steppen of Kikker spelen?  

 

 

Dat is moeilijk. 

Lia zegt: ‘Ik hou meer van steppen.’ 

Lia kiest voor An-Sofie. 

Ruxandra is erg boos. 

 

 

 

  

Bekijk eerst de 

vertelplaat met de 

kinderen. 

-Wie zien jullie op de 

foto?  Laat de kinderen 

de verschillende 

personages aanwijzen. 

-Wat kiest Lia? Wat 

denken jullie?  

Kan je op de foto zien dat 

Ruxandra boos is? Hoe 

zie je dat? 



* 8. Nuno  

Daar is Nuno. 

Nuno woont  ook in het appartement.  

Hij woont boven Lia en Ruxandra. 

‘Olà! Hallo!’ zegt Nuno, ‘Wie speelt er mee met de bal? 

Doe jij mee, Ruxandra?’ 

 

 

 

Ruxandra wil niet. Ze is nog altijd boos.   

Ze vertelt Nuno over de ruzie.  

 

 

 

Nuno heeft een idee. 

‘Jullie kunnen prinses spelen!’ zegt hij. 

 

 

 

 

 

‘Ja!’ roepen de meisjes. ‘we gaan ons verkleden!’ 

  

- Vinden de meisjes dat 

een goed idee? Wat 

denken jullie?                 

- Spelen jullie graag 

prinses? 

 Wil  Ruxandra met de 

bal spelen? Wat denken 

jullie?  

 Waarover hadden Lia en 

Ruxandra ruzie?  



* 9.Roemeense prinsessen  

 

 

 

 

 

 

De meisjes gaan naar binnen. 

Hoera! Ze mogen van mama en papa  

de Roemeense kleren aantrekken. 

Mama helpt. 

 

 

 

 

 

 

En de jongens? Die wachten buiten. 

Ze hebben muziek opgezet, wilde muziek.  

Papa kijkt door het raam. Wat leuk! 

Nuno en Stan dansen op de muziek! 

Papa danst binnen mee.  Ola caramba! 

 

 

  

Bekijk de vertelplaat met 

de kinderen.                  

 -Wie zien jullie?      

 -Wat zijn ze aan het 

doen?                                  

-Wie staat er niet op de 

foto?  

-Vinden jullie de kleren 

mooi?                        

- Zien jullie de versiering 

op de blouses?                        

-Verkleden jullie je ook 

graag? In wie verkleden 

jullie je graag? 

-Dansen jullie graag?                                 

-Op welke muziek dansen 

jullie?                                



* 10.Foto  

 

 

 

 

 

 

 

Lia, Ruxandra en An-Sofie komen  fier naar buiten. 

‘Magnifico4!’ zegt Nuno.  ‘Prachtig.’ 

‘Klaar voor de foto?’ vraagt Stan.‘Spaghetti!’roepen de meisjes. 

 

 

 

Papa komt naar beneden. 

‘Kunnen prinsessen ook dansen?’ vraagt papa. 

‘Ja!’ schreeuwen de meisjes. 

En ze dansen… 

En ze dansen… 

En er is de hele dag geen ruzie meer! 

 

                                                           
4
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Bekijk eerst de 

vertelplaat met de 

kinderen.                            

-Zien jullie de drie 

prinsessen?                         

-Waar zijn ze?                    

-Wat doen de meisjes?          

-Zijn de meisjes nu nog 

boos op elkaar?                  

-Wat doet Stan?                 

Waarom  roepen de 

meisjes ‘spaghetti’?                                


