
Dolfje Weerwolfje schrikt zich een hoedje als hij niet in 
een weerwolf verandert. Wat zou er toch aan de hand 
zijn? Dan komt hij erachter dat de gemene mevrouw Krijt-
jes hier iets mee te maken heeft… Aan de hand van het 
boek Weerwolfbende en deze lesbrief leren de leerlingen 
meer over slechteriken en spannende verhalen.

Kringgesprek
Onderwerp 1: slechteriken 
In het verhaal komen slechteriken voor. Weten de leerlin-
gen wat ‘slechteriken’ zijn? Wie zijn de slechteriken in het 
verhaal? Waarom zijn zij de slechteriken? Kunnen de kinde-
ren nog meer slechteriken opnoemen uit andere verhalen?

Onderwerp 2: eigenschappen 
Dolfje leert aan het einde van het verhaal dat het feit dat 
hij een weerwolf is nooit van hem afgepakt kan worden. 
Weerwolf zijn zit nou eenmaal in hem en kan niet wegge-
haald worden. Zelfs niet door mevrouw Krijtjes. Laat iede-
re leerling een eigenschap van zichzelf opnoemen die bij 
hem of haar hoort. Bespreek vervolgens deze eigenschap-
pen. Een paar voorbeelden van eigenschappen: geduldig, 
georganiseerd, positief, zelfstandig, aardig, behulpzaam, 
eigenwijs, handig en harde werker.

Collage maken
Iedereen kan in een weerwolf veranderen door de ge-
vlochten riemen van mevrouw Krijtjes. Laat de leerlingen 
een riem verzinnen waarmee zij in een bepaald wezen 
(ook wel fabeldieren genoemd) kunnen veranderen. De 

leerlingen mogen zelf het fabeldier kiezen. Een paar voor-
beelden: eenhoorn, dwerg, elfje, trol, heks en draak. Laat 
de leerlingen een collage maken over het fabeldier. Laat 
ze aan de bovenkant van een velletje papier de naam van 
het fabeldier opschrijven. Tijdschriftenknipsels en plaatjes 
van het internet kunnen gebruikt worden om de collage 
op te vullen. Ook kunnen de leerlingen gebruikmaken van 
tekeningen, stickers en speciale pennen om de collage af 
te maken.

Schaduwspel
Aan het begin van het verhaal ziet Dolfje enge schaduwen 
en hoort hij gegrom. Verdeel de leerlingen in groepjes en 
laat iedereen een spannend schaduwspel creëren over 
een eigen verzonnen bende. Met lampen en witte doeken 
kunnen de leerlingen gemakkelijk aan de slag met schadu-
wen. Wie weet het spannendste verhaal met schaduwen 
te verzinnen?

Tegenovergestelde
Mevrouw Krijtjes is de slechterik en Dolfje is de held van 
het verhaal. Zo staat het hele boek vol met tegenoverge-
stelde onderwerpen. Laat de leerlingen het tegenover-
gestelde van de onderstaande woorden die uit het boek 
komen opnoemen of opschrijven.
Donker   Lachen
Nacht   Mevrouw
Aardig   Binnen
Links   Slap
Opa   Fluisteren

Algemene tips
•	 Op www.dolfjeweerwolfje.nl is meer informatie te vin-

den over Dolfje, zijn vrienden en de makers van deze 
boeken. Ook zijn hier leuke kleurplaten, een Dolfje-
masker 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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