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Thema: nieuwe vrienden maken
Leeftijd: leerlingen vanaf 5 jaar
Doordat Leo ‘wooo…jooo…de… leoooo’ zegt, weet Dolfje
welke kant hij op moet lopen om zijn neef te vinden. Laat de
leerlingen verstoppertje spelen met een kleine Dolfje-twist.

Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks ontmoeten elkaar voor het eerst in Een miniheks in het Weerwolvenbos.
Alleen gaat deze kennismaking niet zo soepeltjes... Aan
de hand van het boek en deze lesbrief leren de leerlingen
meer over nieuwe vrienden maken.
Kringgesprek over nieuwe vrienden maken
Dolfje en Foeksia leren elkaar voor het eerst kennen in
dit boek. Aan het einde van het verhaal zijn zij vrienden
geworden. Wat betekent ‘vriendschap’ volgens de leerlingen? Hoe maak je nieuwe vrienden? Wie heeft er een
nieuwe vriend(in) gekregen? Wat doe je als je vrienden
bent van iemand (bijvoorbeeld: samen spelen)?
Tip: op Schooltv.nl zijn veel educatieve filmpjes te vinden
over het onderwerp ‘vriendschap’. Deze filmpjes kunnen
worden getoond tijdens het kringgesprek.
Spreuken verzinnen
Foeksia probeert met een spreuk het net dat om Dolfje
heen zit weg te halen. Laat de leerlingen zelf een spreuk
bedenken om Dolfje uit het net te bevrijden. Deze moet
natuurlijk wel rijmen!
Daarnaast kunnen de leerlingen een extra spreuk bedenken
voor iets wat zij graag zouden willen hebben. Bijvoorbeeld
een spreuk die een spelcomputer tevoorschijn tovert.
Spel
Dolfje vindt Leo door middel van het huilen naar de maan.

Deel de leerlingen in ongeveer drie groepen op, zodat het
spel iets gemakkelijker gespeeld kan worden. Eén van de
leerlingen is Dolfje (de zoeker) die de leerlingen geblinddoekt zoekt. Zorg ervoor dat er geen obstakels staan in
de zaal waar dit spel wordt gespeeld zodat de zoeker niet
ergens tegenaan kan lopen. De zoeker roept ‘wooo…jooo…
de….(naam van de leerling die gezocht wordt)’. De leerling
die wordt geroepen door de zoeker moet dan antwoord
geven door terug te roepen ‘wooo…jooo…hier’. Als de zoeker de leerling heeft gevonden, neemt hij of zij de plaats
in van deze leerling. De leerling die is gevonden wordt dan
de nieuwe zoeker. Speel het spel totdat iedereen een keer
de zoeker is geweest.
Kleuren
Op www.deminiheksfoeksia.nl staan kleurplaten van Foeksia die de leerlingen in kunnen kleuren. Hang de kleurplaten in de klas op, zodat iedereen deze kan bewonderen!
Tekenen
Minuul en Kwark veranderen Dolfje en Leo in andere dieren. Nu is Dolfje een konijn en Leo een papegaai! Noura
verandert Minuul en Kwark in een uil en een pad. In welk
dier zouden de leerlingen zichzelf omtoveren? Laat de
leerlingen zichzelf tekenen als een dier. Aan het einde kunnen de leerlingen de tekening presenteren en vertellen
aan de klas waarom zij graag dit dier zouden willen zijn.
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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