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 Een woordenweb: 
Kinderpostzegelactie 2018 

 
1. Denk terug aan de vorige les. Jullie hebben de 

tekst gelezen met als titel Help kwetsbare 
kinderen! 

2. Wat weet je nog van die les?  
3. Noteer alles wat je nog weet in het web hieronder. 

Je mag er extra lijnen en wolken bijtekenen.  
4. Je mag het ook tekenen.  
 
 
 
 
 

Kinderpost-
zegelactie 

2018 

Kinderpostzegels helpt kinderen in de opvang 
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  Welke kinderen helpt Kinderpostzegels?  
 
1. Kijk naar de tekst. Voorspel waar de tekst over gaat. Let op de titel, de kopjes en de 

plaatjes.  
2. Lees de tekst actief. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de 

woordhulp. Markeer tijdens het lezen woorden die je belangrijk vindt. Kies woorden 
die te maken hebben met het onderwerp van de tekst en met het kopje van het 
stukje.  

3. Je kunt de volgende tekens gebruiken bij het actief lezen.  
 

 
 
 
 
 

4. Bespreek de tekst met elkaar in jullie groepje. Vinden jullie dezelfde dingen 
belangrijk?  

5. Vul nu samen het schema in dat de juf of meester jullie geeft.  
6. Vertel nu samen als groepje aan de andere groepjes wat je weet over de kinderen die 

Kinderpostzegels helpt. Daarbij kunnen jullie het ingevulde schema gebruiken.  
 

 Wat weet ik nu over de doelen van Kinderpostzegels?   
 

1. Luister naar de juf of meester. Jullie werken in hetzelfde groepje als bij opdracht 2.  
2. Elk groepje krijgt een placemat. Bedenk wat je nu weet over jullie doel van de 

Kinderpostzegels. Wat vind je belangrijk om aan anderen te vertellen? 
3. Schrijf in jouw eigen hoek van de placemat op wat jij het belangrijkst vindt om te 

vertellen.  
4. Bespreek jouw punten met de rest van jullie groepje.  
5. Schrijf in het midden van de placemat op wat jullie allemaal belangrijk vinden om te 

vertellen.  
 
 

 Voor welk doel gaan we nu de straat op? 
 
Jullie bedenken met elkaar voor welk doel jullie de straat op gaan.  
Schrijf hier op voor welke groep kinderen jij kinderpostzegels en andere spullen 
verkopen:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
En welke organisatie wil je steunen?  
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
* Dit is belangrijk. 
?? Dit snap ik niet / dit is een moeilijk woord.  
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 Rollenspel: Wat vertel ik aan de deur? 
 
Jullie gaan nu in groepjes een rollenspel spelen. Bedenk of je alleen of met zijn tweeën 
langs de deuren gaat. Bedenk dan wat je wil gaan zeggen. Daarbij kan je naar het 
schema van opdracht 2 of naar de placemat van opdracht 3 kijken.  
Wissel in je groepje steeds van rol: iemand verkoopt, iemand koopt en de ander kijkt hoe 
het gaat.  
Geef elkaar tips en tops.  
 
Tips: Wat heb jij als handige tip om mee te geven?  
Tops: Wat ging eigenlijk heel erg goed?  
 
 
Dingen waar je op kunt letten: 
 
• je vertelt het uit je hoofd 
• je vertelt het in je eigen woorden 
• je praat duidelijk 
• je praat niet te snel of te langzaam 
• je praat niet te hard of te zacht 
• je kijkt de ander aan 
• je vertelt enthousiast 
• je beweegt niet te veel of te weinig 
 

Wat vertel ik aan de deur? 


