
  

 

 

 
 
 
 
 
Taaldenkgesprek: ‘Wat doe je als je je moeder kwijt raakt?’ 
Bijna elk kind kan zich met dit spannende verhaal identificeren: de 
paniek als je je ouder plotseling kwijt bent op een drukke plek. 
Daarom leent het thema van dit boek zich prima voor een 
taaldenkgesprek met kleuters:   

• Lees het boek voor, liefst in een kleine kring.   

• Stel de vraag: 'Stel je voor dat jij je mama zou kwijtraken. 
Wat zou je dan doen?' en laat vervolgens de kinderen 
zoveel mogelijk aan het woord. Kinderen kunnen zowel 
ervaringen inbrengen als oplossingen bedenken.   

• Jouw taak is om het gesprek gaande te houden en te stimuleren dat iedereen aan bod komt. 
Jouw taak is ook om het gesprek bij te sturen als je merkt dat het onderwerp te onveilig is voor 
bepaalde kinderen.   

• Laat de kinderen een tekening maken met een mooie oplossing voor als je je moeder (of 
iemand anders) kwijt raakt.   

• Vraag de kinderen om hun tekening in tweetallen te bespreken.   

• Tenslotte laat je in de kring enkele kinderen vertellen over de oplossing die zij gehoord of 
bedacht hebben.   

  

Verbeeldende opdracht: ‘Acrobatentoren’  
De menselijke toren die de mensen op het marktplein vormen om Esmaa haar moeder te laten 
terugvinden spreekt tot de verbeelding. Dit kan de opmaat vormen voor een creatieve groepsopdracht.  
Elk kind bedenkt een figuur op de markt: dit mag een voorbeeld zijn uit het boek (acrobaat, waarzegger, 
waterdragers) maar ook een hele andere figuur. Laat de kinderen nadenken of ze wel eens op de markt 
zijn geweest en welke mensen en beroepen ze daar allemaal hebben gezien. Vervolgens tekenen ze 
deze figuur op een A-4 en knippen hem / haar uit.   
De leerkracht zorgt voor een groot rechthoekig stuk papier, met een piramidevormige structuur. Hier 
mogen de kinderen hun marktfiguur in plakken, zodat er een hoge acrobatentoren ontstaat. Eén kind 
mag Esmaa tekenen en zij wordt bovenop geplaatst.   
 

Themahoek: ‘Op de markt’ 
De markt in dit prentenboek is vol verrassingen. Er is een aapje, er zijn acrobaten, 
waterdragers en een waarzegster. Je kunt hier bij aansluiten in de aankleding van 
de themahoek. Zorg voor kleden waar de verkopers op kunnen zitten. Zorg voor 
verkleedkleren waar de kinderen zich mee kunnen uitdossen als waterdrager of 
waarzegster. Voeg jongleerspullen toe, waterkruiken, een glazen bol, een 
knuffelaapje. Vanuit dat vertrekpunt kunnen de kinderen in hun rollenspel verder 
fantaseren en eigen ideeën toevoegen over wat er gebeurt op de markt.  
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