Lesbrief

MaanMysterie
Thema: verliefd zijn, bang zijn en
geheimen bewaren
Leeftijd: leerlingen vanaf 7 jaar
ze diep gaat nadenken. Dan herinnert ze zich dat ze bang is
voor Kakkedonische krokodillen, Bosniaanse billenbijters,
Tasmaanse drekduivels en voor muizen. Wat betekent het
als je bang bent? Zijn de leerlingen weleens bang? Waarom waren ze toen bang? Laat iedere leerling minimaal één
ding opnoemen waar hij of zij bang voor is.
Onderwerp 3: geheimen bewaren
Kees komt achter Dolfjes grote geheim. Gelukkig zal Kees
dit nooit doorvertellen, want geheimen moeten geheim
blijven. Wat is een geheim? Zouden de leerlingen net als
Kees Dolfjes geheim kunnen bewaren? Hebben de leerlingen ooit een geheim moeten bewaren? Vonden zij dit
lastig?

Dolfje is heel blij dat het weer volle maan is, alleen doet
de maan dit keer raar! Opeens is iedereen verliefd, maar
niet altijd op de juiste persoon… Aan de hand van het boek
MaanMysterie en deze lesbrief leren de leerlingen meer
over verliefdheid, bang zijn en geheimen bewaren.
Kringgesprek
Onderwerp 1: verliefd zijn
Door de Heksenmaan is iedereen verliefd! Weten de leerlingen nog wie op wie is in het verhaal? Wat betekent het
als iemand verliefd is? Wat voel je dan? Zijn de leerlingen
weleens verliefd geweest?
In het verhaal houdt Dolfje van zijn opa, maar is verliefd
op Noura. Wat is het verschil hiertussen?
Tip: om meer gespreksstof te creëren, kunnen er filmpjes
over ‘verliefd zijn’ worden getoond. Deze zijn gemakkelijk
te vinden door te zoeken op ‘verliefdheid’ via
www.schooltv.nl.
Onderwerp 2: bang zijn
Mevrouw Krijtjes denkt dat ze nergens bang voor is. Totdat

Muziek
Op bladzijde 98 zingen de Zusters van de maan een
vreemd lied. Verdeel de leerlingen in groepjes en laat ze
per groepje een melodie en een dansje verzinnen op de
tekst van het lied. Na afloop kunnen de groepjes hun versie van het liedje presenteren.
De tekst van het lied gaat als volgt:
“Wie zijn lief ziet in de maan.
Zal haar nooit meer laten gaan.
Mooi, of lelijk als een steen?
Nooit gaat zij meer van je heen.
Want de Heksenmaan beslist.
Wie jouw echte liefde is!
Eeuwig zit je aan haar vast.
Ook al vind je het een last.
Jammer dan…
Want pas over zevenenzeventig jaar.
Komen wij weer bij elkaar.
Zusters van de maan!”
Tekenen
Aan het einde van het verhaal ziet Dolfje in de maan iedereen waarvan hij houdt. Geef iedere leerling een velletje
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Maanmysterie
papier waarop zij een maan tekenen. Laat de leerlingen in
de maan iedereen tekenen waarvan zij houden.
Origami
Leontien is heel goed in vouwen. Zij kan zelfs een voetbal
in elkaar vouwen! Geef de leerlingen instructies over hoe
een papier op verschillende manieren kan worden gevouwen door middel van origami.
Op http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/ staan allemaal leuke dingen die de leerlingen kunnen vouwen.
Verhaal verzinnen
MaanMysterie is een heel spannend verhaal. Er zit veel
actie in. Bespreek met de leerlingen wat een verhaal
precies spannend maakt. Laat daarna ieder kind een kort
spannend verhaal verzinnen met Dolfje in de hoofdrol. De

leerlingen mogen ook zelf in het verhaal voorkomen. Om
het verhaal beter te kunnen onthouden, mogen zij dit bijvoorbeeld in steekwoorden opschrijven, op de computer
uitwerken in Word of als strip tekenen. Aan het einde vertelt iedere leerling zijn verhaal aan de rest van de klas.
Algemene tips
• Op www.dolfjeweerwolfje.nl is meer informatie te vinden over Dolfje, zijn vrienden en de makers van deze
boeken. Ook zijn hier leuke kleurplaten, een Dolfjemasker en een spreekbeurtpakket te vinden.
• Download de gratis Paul van Loon app voor een
interactieve les! Deze app staat boordevol spelletjes
en filmpjes.
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