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TOUCHE, TOUCHE! OTMAN en zijn broers 

*1. Otman en zijn broers Mehdi en Nabil 

 

 

 

 

 

Dit zijn Otman, Mehdi en Nabil.  Ze zijn broers. 

 

 

 

 

Otman is de oudste. Hij is acht jaar. 

 

 

 

En wie is zijn jongste broertje? Dat is Nabil.  

Hij is vier jaar.  

  

 

Mehdi zit in het midden. Hij is zes jaar. 

Otman speelt graag met zijn broers. Met Nabil maakt hij  

huizen van lego. Met Mehdi speelt hij op de computer. 

 

 

Otman heeft ook nog een kleine zus.  

Je ziet haar op de volgende prent 

Bekijk eerst de 
vertelplaat met de 
kinderen. 
-Wie zien jullie op de 
prent?  
-Zijn dat broertjes? 
Vriendjes?        

-Wie heeft ook (een) 
broer(s)? 
-Wie van de jongens is de 
oudste broer? Kunnen 
jullie dat raden/zien?  

-Wie is de jongste? 

Kunnen jullie dat 

raden/zien?  

Hoe heet de broer in het 
midden? Weten jullie zijn 
naam nog? 

Wat spelen jullie graag 
met je broer(s)? 



2 
 

* 2.  Otmans familie en zijn huis 

 

 

 

 

 

 

 

Otman woont in Brussel met zijn familie. 

Zijn broers ken je al. Zie je ook zijn mama en papa op de vertelplaat? 

Dat kleine meisje is Fatimazohra. 

Zij is Otmans zusje. 

 

De grootste jongen, met het witte hemd, is Reda. 

Reda is Otmans neef.  

Reda is supercool! 

  

Bekijk eerst de 
vertelplaat met de 
kinderen. 

-Wie zien jullie allemaal? 
Herkennen  de kinderen 
de drie broers en kleine 
zus? Weten ze de namen 
nog? 
 -Wie zijn die grote 
mensen?  Laat de 
kinderen raden voor je 
vertelt. 

-Wie heeft een nicht of  

een neef?  

Tip: Geef een voorbeeld 

van neefjes/nichtjes in de 

klas of op school of toon 

voorbeelden op 

familiefoto’s van de 

kinderen.  

-Spelen jullie veel samen 

met je nichtjes/neefjes  

-Hebben jullie ook een 

grote neef/nicht die vaak 

met jullie speelt? 
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* 3. De tram    

 

 

 

 

 

 

Reda brengt Otman en Mehdi naar school. 

Ze nemen de tram. 

Reda betaalt met zijn kaart.  

Mehdi en Otman hebben lekkere kauwgum. 

Otman blaast een grote bel. 

Plof! Kapot! 

 

 

 

 

 

De bel plakt aan Otmans gezicht.  

Mehdi lacht.   

 

  

Bekijk eerst de 
vertelplaat met de 
kinderen. 
-Wie staat er op de foto? 
-Waar zijn ze?                    
-Wat is dat rode kastje? 
-Kan jij ook 
kauwgumbellen blazen? 

 

-Wat gebeurt er als een 
kauwgumbel in je gezicht 
ontploft? 
-Vinden jullie dat leuk?  
-Wat moet je dan doen? 
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* 4. Touche touche  

 

 

 

 

 

 

‘Nog zo ver stappen naar school!’zegt Otman. ‘Saai!’ 

Maar Reda kent een leuk spelletje: 

‘Touche, touche: groen!’ 

 

 

 

 

 Otman en Mehdi zoeken iets groen. 

Daar! Ze tikken een groene paal. 

‘Pas op! Niet zo dicht bij de straat!’ roept Reda. 

‘Dat is gevaarlijk!’ 

 

‘We beginnen opnieuw. ‘Touche, touche …’ 

 

  

Bekijk eerst de 
vertelplaat met de 
kinderen. 
-Wie staat er op de 
prent? 
-Waar zijn ze?                       
-Hoe heten die witte 
strepen? 
-Wat doen de jongens? 

-Wie kent dit spelletje?  

-Wat moeten Mehdi en 

Otman doen? 
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* 5.   Noen:     ن     

 

 

 

 

 

Het is vier uur. Otman is net op tijd in de klas. 

Vandaag oefent Otman een letter.  

Het is de letter noen. 

 

 

 

Otman vindt de noen moeilijk. 

Maar Spider-Man lacht naar Otman.    

 

 

 

‘Jij kan dat wel, Otman!’ 

  

Bekijk de vertelplaat met 

de kinderen. 

-Waar is Otman?  

-Wat doet hij?  

Hebben jullie broers of 

zussen die naar de 

Arabische les gaan? 

 

-Kennen jullie een letter? 

Een letter van jullie 

naam?  

-Zien jullie Spider-Man 

op de prent? Waar?  
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* 6. BaBa 

 

 

 

 

 

De les is voorbij.   

Tijd om met Reda naar het park te gaan! 

Otman en Mehdi lopen naar buiten. 

Daar is baba, daar is papa, met de auto. 

 

‘Waar is Reda, baba?’ vraagt Otman sip. 

‘We gaan toch met Reda naar het park? 

We gaan toch samen spelen met Reda?’ 

 

‘Reda kan niet komen’, zegt baba. 

Otman is boos. Reda heeft niets gezegd! 

Spider-Man zou zoiets nooit doen! 

  

Bekijk de vertelplaat met 

de kinderen.  

-Wie zien jullie op de 

foto? Zien jullie Reda? 

Wie is die meneer in de 

auto?  

-Hoe kijkt Otman?  Kijkt 

hij blij? Verdrietig? Boos? 

-Wat zou Spider-Man 

nooit doen?     

-Otman zegt ‘baba’ tegen 

papa.  Dat is Arabisch. 

Wie zegt ook ‘baba’ 

tegen zijn papa?/Wat 

zeggen jullie tegen jullie 

papa?   
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* 7. De baguette 

 

 

 

 

 

Otman, Mehdi en papa komen thuis.  

 ‘Otman, wil jij naar de bakker?’ vraagt mama.‘Koop jij een stokbrood?’ 

 

 

 

 

 

Otman wil niet naar de bakker.  Hij is nog altijd boos. 

Maar mama is streng. Otman moet naar de bakker.  

Otman koopt een lang stokbrood.  

Hij is kwaad: op mama, op papa, … en vooral op Reda! 

Otman slaat met het stokbrood tegen een paal.  

Oei! Het stokbrood breekt in twee.  

Zou mama boos zijn? 

 

 

 

 

Bekijk de vertelplaat met 

de kinderen. 

-Waar is Otman?               

-Wat koopt hij?                 

-Er staat veel lekkers bij 

de bakker. Wat staat er 

allemaal? Lusten jullie 

dat?  

-Wil Otman naar de bakker? 

Wat denken jullie? 

-Gaan jullie ook naar de 

bakker?  

- Wat kopen jullie bij de 

bakker? 

-Zou mama boos zijn? 

Wat denken jullie? 
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* 8. Aan tafel  

 

 

 

 

 

 

 

Otman komt thuis met de kapotte baguette. 

Mama zucht. ‘Otman toch!’ 

Maar ze is niet boos. Gelukkig! 

 

Mama schenkt thee.  

Er staat veel eten op tafel. 

Maar Otman heeft geen zin om te eten.  

 

 

 

Hij voelt zich nog altijd boos. 

Plots gaat de bel. Wie zou dat zijn? 

 

  

Bekijk de vertelplaat met 

de kinderen 

- Is mama boos omdat 

het stokbrood kapot is?   

Kijkt ze boos? 

-Wat staat er allemaal op 

tafel? 

 -Lusten jullie de dingen 

die bij Otman thuis op 

tafel staan? 

 -Wat eten jullie graag?  

-Heeft Otman geen 

honger? 

-Hoe komt het dat hij 

niet wil eten? 

-Kunnen jullie raden wie 

er aanbelt? 
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* 9. Spelletje  

 

 

 

 

 

 

‘Dag Otman, dag Mehdi’, zegt Reda. 

‘Ik kon jullie niet halen na de les. 

Het spijt me. 

Maar nu kom ik met jullie spelen.’ 

 

Otman, Mehdi en Nabil zijn superblij! 

Ze spelen samen ‘Wizkids’.  

Het is best moeilijk! 

 

En weet je wie er wint? 

Raad eens? 

Otman! 

  

Bekijk de vertelplaat met 

de kinderen. 

-Wie zien jullie op de 

foto?  

-Wat zijn de jongens aan 

het doen?                            

-Kijkt Otman nog boos? 
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* 10. Bedtijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een fijne dag.  

Nu gaan de jongens slapen in hun Spider-Man-bed. 

‘Touche touche … Spider-Man!’ fluistert Otman. 

Nabil is het snelst. Nabil wint! 

 

‘Spelen we morgen Spider-Man?’ vraagt Otman. 

 ‘Ik doe mee!’ geeuwt Mehdi. 

‘Ik ook!’ gaapt Nabil. 

En tevreden vallen de drie jongens in slaap. 

Bekijk de vertelplaat met 

de kinderen. 

-Wie ligt waar te slapen? 

-Slapen jullie ook met 

een dekbed? Of met 

lakens en dekens?               

-Slapen jullie samen in 

één kamer met hun 

broers / zussen? Of 

alleen?   

-Slapen jullie samen in 

één bed? In een 

stapelbed?  
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