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Grootouders
In deze les lees je gedichten van kinderen bij het thema Grootouders.  

Daarnaast staan er vier originele schrijfopdrachten in!

De les is geschikt voor individueel of klassikaal gebruik.
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Elk jaar organiseert het Poëziepaleis de schrijfwedstrijd Kinderen & Poëzie. 
De winnende gedichten verschijnen in een echte bundel. 

Op de volgende bladzijden kun je een paar gedichten  
uit deze bundels lezen.

Wedstrijd Kinderen & Poëzie
Kinderen & Poëzie is een jaarlijkse, 

landelijke dichtwedstrijd voor alle 

kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

Schrijf zelf een gedicht over wat jij leuk, 

spannend, mooi of grappig vindt.  

Je kunt dichten over jezelf, 

gebeurtenissen, dromen of verzinsels; 

alles mag! De mooiste gedichten komen 

in een echte dichtbundel.

Stuur je gedicht in vóór 5 februari 2017!

Hier lees je er meer over.

Wil je een bundel bestellen? 
Neem een kijkje in de webshop.

http://www.poeziepaleis.nl/projecten/kinderen-en-poezie/wat-is-kinderen-en-poezie/wat-is-kinderen-en-poezie
http://www.poeziepaleis.nl/webshop
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Lezen & praten

Lees de gedichten hardop. 
Vertel elkaar wat jouw opa of 
oma graag doet. Zwemmen? 
Fitness? Spelletjes op de iPad? Is 
dat raar of gewoon?

Dansende oma

mijn oma
danst ze
zit 
op dansles
met opa
ze dansen
van links
naar rechts en draaien
in het rond
mijn oma
zit 
op dansles

Jaden Doornbos, 7 jaar  
De Hoeksteen, Groningen  
Groep 3

Wie dansen er toch?

Ik zie ze dansen
Maar wie dansen er?
Ik zie het niet
O NEE!!!!!
het zijn toch niet wie ik denk wie het 
zijn 
Ooh ja het zijn ze wel.
Het zijn mijn
OPA EN OMA!!!!!!
ik schaam me kapot.

Amber Huis in ’t Veld,  
10  jaar
Sancta Maria, Lettele
Groep 7
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Theedrinken bij oma

Oma houdt van thee
Als ik bij haar ben pakt ze de theedoos

Geur van rooibos en citroen
Ik moet kiezen

Maar dan zegt oma:
Ik pak wel een lekkere soort voor ons beiden

Is de thee klaar
Dan komen er twee kopjes aan

Oma pakt de koekjestrommel
Pak maar een, zegt ze

Dan loopt ze weg
Maar… ze draait zich om.
En ze legt nog een extra koekje voor mij klaar

Cato Paridaens, 12 jaar
OBS De Holm, Den Andel
Groep 8

Oma

Oma houdt van je 
of je nou stout bent 
of niet
Oma houdt van je 
of je nou wilt
of niet

Niels Postma
11 jaar, groep 8

Lezen & praten

Lees de gedichten hardop. 
Opa’s en oma’s houden blijkbaar 
veel van hun kleinkinderen. En 
andersom? Wat is er bij jouw 
opa en oma anders dat thuis?
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Stilte

We wouwen net naar me ouwe oma 
gaan 
omdat ze jarig was.
We kregen een telefoontje.
Mama nam op.
Toen hoorden we dat ouwe oma 
Tholen 
overleden was.
Ik vond dat heel erg.
Het was bijna helemaal stil.
Alleen wat tranen hoorden we.

Eva Tholen
8 jaar, groep 5

Oma Ans is dood

Mam, 
aan alles komt een eind 
Aan dood zijn
Aan leven
Aan plantjes
Aan de dieren

Emile de Jong 
6 jaar, groep 3

Opa

Mijn opa is dood
Nooit gekend    jammer hè?
Naar de hei
Naar de hertjes
Zou ik met opa willen gaan.

Tom van Hoof 
7 jaar, groep 4

Lezen & praten

Lees de gedichten hardop. Veel 
kinderen hebben opa’s en oma’s 
die gestorven zijn. Leven jouw 
opa en oma nog? Heb je wel 
eens iemand verloren?  
Hoe was dat?
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Mijn familie is net een stel dieren
Mijn vader een aap en mijn nichten een kudde mieren 
Mijn broer een schaap
Mijn moeder een giraffe die niet bij de boombladeren kan 
Mijn opa een nijlpaard
Mijn oma een kip in de pan
Mijn oom is dan een aardvarken dat niet uit zijn hok kan 
Mijn neef lijkt een olifant die ligt te rollen in het zand 
Mijn tante is net een misvormde anemoon
Maar ik ben heel gewoon

Puck Vervuurt
10 jaar, groep 7

Lezen & praten

Lees het gedicht hardop. Wat 
vind je van dit gedicht? Moet 
alles in een gedicht echt waar 
zijn? Of mag je ook grapjes 
maken?
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De val van Ed 

Ik speelde op de bank
Plots viel ik van de bank
Ik kreunde van de pijn 
en ik bloedde uit mijn mond 
Mijn oma troostte mij

Dat verhaal 
deed ik in een koffer
Een koffer is ruim en sterk
en makkelijk te dragen

Deze herinnering is best groot
Ik geef het graag de ruimte

Ed Katzenbauer
11 jaar, groep 7

Mijn broer heeft me geslagen 
gevloerd en gevloekt
Hij heeft geen hart
maar een donker zwart gat 
Hij heeft sorry gezegd
maar hij meende het niet
Ik ga naar mijn oma
en neem mijn hamster mee

Tasnim El Badaoui
8 jaar, groep 5

Lezen & praten

Lees de gedichten hardop. 
Bedenk eens iets bijzonders dat 
jij in jouw koffer zou stoppen 
als je bij je opa of oma gaat 
logeren. En als je terug naar huis 
gaat? Is er iets bijzonders dat je 
dan mee zou kunnen nemen?
Je mag ook iets bedenken dat 
helemaal niet in een koffer past.
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Handen uit de mouwen.

Nu ga je zelf aan de slag!

Maak een dinggedicht

• Bedenk een ding dat echt bij jouw opa of 
oma past. Een stoel? Een stoffen zakdoek? 
Een plant? Een boterham met kaas? Een 
vishengel? Een theepot? Een fototoestel? 

• Beschrijf dat voorwerp en wat jouw opa of 
oma ermee doet. Vind je dat grappig, raar 
of bijzonder? Waarom?

• Maak er daarna een gedicht van. Let op: 
het hoeft niet te rijmen. 

1
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iPad
Mijn oma speelt vaak spelletjes.
Wordfeud en bridge.
Dan zit ze op de bank.
Ze neemt haar iPad
nooit mee naar bed
of mee op straat
of mee in de trein
of naar een ander land.
Dat vindt ze gek.
Als ze bij ons logeert
leest ze een boek
of ze doet de puzzel
uit de krant.

Tip
Rijmen hoeft niet in elke zin. 
Als er af en toe een woord 
rijmt is het genoeg.
Je kunt ook helemaal geen 
rijm gebruiken.

Tip
Hak lange zinnen in korte 
stukjes. 

Tip
Maak een tekening bij je 
gedicht.

Rian Visser: Hier zie je een voorbeeld van deze opdracht. Dit gaat over een oma 
die spelletjes speelt op haar iPad. Ik heb opgeschreven wat ze ermee doet. Daarna 
probeer ik een paar woorden te laten rijmen. Ik kijk welke woorden weg kunnen: 
korter is vaak beter. Tot slot hak ik de zinnen in korte stukjes. 
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Opa en ik gaan vissen

Ik: Ik vind het saai.
Opa: Misschien vang je een haai!

Opa: Wil jij later een boot?
Ik: Nee, ik wil een vliegtuig. Ik word piloot!

Opa slaakt een kreet.
Ik: Wow! Ik heb beet!

Opa: Kom, we laten hem aan oma zien.
Ik: Zo’n grote vis heeft vast kinderen. 
Die missen hem misschien. 

Opa: Goed we laten hem weer vrij.
Ik: Dag vis! Doe je kinderen de groeten de mij.

Maak een stripgedicht

• Een stripgedicht is een gedicht en stripverhaal in 
één. Hoe maak je dat?

• Bedenk eerst een tekst. In een stripverhaal kunt 
je tekstwolken gebruiken. Schrijf daarom op wie 
wat zegt. Bijvoorbeeld: Opa: .... Oma: ....

• Is je tekst klaar, dan teken je er een strip van.  
Of je maakt een fotostrip: zie de voorbeelden op 
de volgende pagina’s.

2
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Nu maak je er tekeningen bij. 

Tip
Teken de mensen niet te groot, want je 
hebt veel ruimte nodig voor te tekst. 
Je kunt ook eerst de tekst in de vakjes 
schrijven en dan pas de mensen (of 
dieren) tekenen.

Tip
Je hoeft niet heel goed te kunnen 
tekenen. Het is belangrijker dat je 
verhaal leuk is!
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Frame Artist
Bekijk in de App Store  
Deze app is gratis. Hij is wel wat lastiger 
om te gebruiken.

Book Creator
Bekijk in de App Store 
Er is een gratis versie en een betaalde. 
Alleen met de betaalde app kun je 
stripverhalen maken. De app werkt heel 
makkelijk. In de voorbeelden gebruiken 
we Book Creator.

Voor deze opdracht heb je een iPad 
nodig en één van deze apps. 

Op de volgende twee pagina’s 
zie je hoe het stripgedicht 
geworden is.

Maak een fotostripgedicht

• Het begin van deze opdracht is hetzelfde als het 
begin van een gewoon stripgedicht.

• Als het gedicht klaar is, gebruik je Lego, 
Playmobil, klei, klein speelgoed en andere 
spullen om mooie scenes te maken. Je maakt 
foto’s en typt de teksten erbij. 

3

https://itunes.apple.com/nl/app/frame-artist-photo-collage/id513163357?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8
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Voorbeeld 
stripgedicht
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Einde!



15

Grootouders

Uitleg
Hoe maak je een fotostrip met de betaalde app Book Creator? 

Stap 1
Tik op + en kies ‘new book’.

Stap 2
Kies een van de stripboeken uit de onderste 
rij. Deze optie ontbreekt bij de gratis versie.

Stap 3
Als je rechtsboven op + klikt kunt je ‘panels’ 
kiezen. dat is het aantal plaatjes op de pagina. 
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Stap 4
Als je in een kader klikt, 
kun je een foto maken 
of een foto kiezen uit 
je bibliotheek. Lukt dit 
niet dan moet je in 
de ‘instellingen’ van 
de iPad de app eerst 
toestemming geven 
om foto’s te gebruiken. 

Stap 5
Via + kun je tekstballonnen, denkballonnen, teksten en stickers 
toevoegen. Daarna typ je de tekst in de tekstballon of het kader. 

Tip
Maak de foto zo dat de persoon die het eerst iets zegt links 
zit. Dan lees je de tekstballonnen in de goede volgorde.
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Stap 6
Tik naast de tekstballon en het toetsenbord sluit.
Je kunt de grootte van de teksballon aanpassen met de 
blauwe stippen. Met de groene stip versleep je het pijltje.

Stap 7
Met de i (rechtsboven) kun je veel dingen aanpassen. Selecteer 
een tekstballon en verander de kleur, tekstgrootte, etc. Je kunt 
ook de achtergrondkleur van de pagina aanpassen. Probeer 
maar. 

Stap 8
Wanneer je het boek sluit, 
kun je het exporteren als 
pdf, epub of video. 
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Nieuw tijdschrift met het thema ‘Voor altijd jong’

Jaaaaa! Hoera! BOEM BOEM PAUKESLAG! 

Er is een nieuwe tijdschrift met gedichten in voor kinderen van 6 tot 
106! Het eerste nummer heft als thema Voor altijd jong, net als het 
thema van de Kinderboekenweek 2016.

Er staat ook een dichtwedstrijd in. De hoofdprijs is fantastisch, want het 
winnende gedicht wordt gepubliceerd in DICHTER. en dat is een mooi 
begin van een carrière!

In dit nummer staan gedichten van:  Gerard B. Berends, Frank Eerhart, 
Tim Gladdines, Diet Groothuis, Hans Hagen, Gijs van der Hammen, Jos 
van Hest, Gil vander Heyden, Mary Heylema, Hans Kuyper, Johanna 
Kruit, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout, Koos Meinderts, Theo 
Olthuis, Erik van Os, Fetze Pijlman, Bas Rompa, Jaap Robben, Kate 
Schlingemann, Rian Visser, Linda Vogelesang, Bette Westera en Riet 
Wille.

DICHTER. is vanaf 5 oktober te koop voor € 5.95 in de boekhandel en 
via www.plint.nl/DICHTER

http://www.plint.nl/DICHTER


19

Grootouders

Tip
Het mag grappig zijn!

Maak een advertentiegedicht

• Lees het gedicht hiernaast. Het staat in 
DICHTER. Nr 1. Voor altijd Jong.

• Bedenk een advertentie voor jouw opa of oma. 
Of bedenk een advertentie die door een opa of 
oma geschreven is. Wat zou jouw opa willen 
hebben? Wat zou jouw oma graag kwijt willen? 
Wat zouden ze willen ruilen? Misschien zoeken 
ze wel leuke kleinkinderen of bieden ze hun 
rimpels te koop aan? 

• Schrijf elke advertentie op een post-it en plak er 
daarna een muur mee vol!

4
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Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord 
ontbreekt. Dit woord is afgedekt en alleen de dichter kent 
het woord. Misschien kun jij het raden? 
Kijk op www.raadgedicht.nl
Deelname is gratis.

Puzzel je mee?

mailto:www.raadgedicht.nl?subject=
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Het Poëziepaleis

Het Poëziepaleis is hét landelijke aanspreekpunt voor iedereen die 
meer wil weten over poëzie voor en door kinderen en jongeren. 
Het Poëziepaleis organiseert onder andere de wedstrijden 
Kinderen en Poëzie voor basisscholen en Doe Maar Dicht 
Maar voor het voortgezet onderwijs, verzorgt workshops en 
masterclasses, produceert lesmateriaal, publiceert dichtbundels 
en coacht jonge dichters. Het Poëziepaleis is productiehuis, 
kenniscentrum, ontmoetingsplek en vraagloket.

Walstraat 34
9711 VS Groningen
Tel. (050) 313 84 33
www.poeziepaleis.nl
info@poeziepaleis.nl

Illustraties

Pagina 1 en 3: Yasmin Veenstra en Ruth Hengeveld

Pagina 4: Lotte de Vries

Pagina 5: Jan Hamstra

Pagina 6: Senne Trip

Pagina 7: Jasmijn ter Stege

Pagina 11 t/m 14: Rian Visser
Tip
Bekijk ook de andere lessen van  
Het Poëziepaleis op onze website! 

Wil je een bundel bestellen? 
Neem een kijkje in de webshop.

http://www.poeziepaleis.nl
mailto:info%40poeziepaleis.nl?subject=Via%20digibordles%20Grootouders
http://www.poeziepaleis.nl/educatie
http://www.poeziepaleis.nl/webshop

