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Kleurplaat en verhaalblad
Tom is jarig en dit viert hij samen met zijn zusje Tamira en acht kinderen uit de klas. Wat is een feest zonder leuke
cadeautjes, lekkere taartjes, snoepjes en feesthoedjes? Dat vindt de moeder van Tom ook en daarom heeft ze allerlei
leuke spulletjes in huis gehaald. De tekening laat het moment zien dat alle kinderen volop aan het feesten zijn. Alle
beschikbare hoedjes, toeters, etenswaren en andere feestartikelen zijn verdeeld en de muziek staat hard aan.
o Tip: op pagina 26 en 27 van het boek bij SP10 vindt u het verhaal “De geheime speurtocht”. Dit verhaal
beschrijft het moment voordat de kinderen binnen echt gaan feesten. Lees dit verhaal voor en laat de leerlingen dan zelf bij de feestplaat het vervolg op dit verhaal bedenken.

Werkblad
Beestjes
De beestjes krioelen door elkaar. Geef de beestjes een kleur. Aan de rechterkant staat hoeveel beestjes je groen, rood,
blauw, oranje en paars moet kleuren.
Feest
Tom is jarig en geeft feestartikelen aan de vriendjes die langskomen. Tel maar eens wat Tom al uitgedeeld heeft. Tel de
ballonnen, hoedjes, toeters, cadeautjes en taarten. Geef ze ook maar een kleurtje.
Eten
De kok maakt een heerlijk soepje. Groentesoep. In de pan gaan tomaten, gehaktballetjes, worteltjes en prei. Boven de
pan staat wat je er in moet doen. Teken ze maar in de pan en kleur het in.
Handen
Tom zit achter de poppenkast. Hij speelt met vingerpoppetjes. Hoeveel vingerpoppetjes steekt Tom op?
Sterren tellen
Door het slaapkamerraam kijk je naar buiten. Je ziet de sterren. Hoeveel zijn het er? Boven het raam staat hoeveel
sterren je kunt zien. Er zijn al een paar sterren getekend. Teken jij de andere sterren er nog even bij?
o Tip: Maak op het lege werkblad zelf de gewenste sommen aan en gebruik uw werkblad tijdens het werken
met de module.
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