
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

In Morgen gaan we verhuizen gaan Otis, zijn moeder 

en Sam de kameleon verhuizen. Otis heeft voor Sam 

een doos met gaatjes gemaakt waar Sam in kan 

tijdens de verhuizing. Maar waar is Sam gebleven? 

Sam is nergens te vinden. Tussen de verhuisspullen 

weet Sam zich iedere keer te verstoppen. Kunnen de 

kinderen Sam vinden?  

 

 
Eerste keer voorlezen 

Lees het prentenboek pagina voor pagina voor. Het thema van het prentenboek is verhuizen. Haak daar 

op aan. Vragen die je kunt stellen tijdens het voorlezen: Waarom denk je dat Sam zich verstopt? 

Waarom zouden Otis en zijn mama verhuizen? Wat heb je nodig om te verhuizen? Zou jij het leuk 

vinden om te verhuizen? Waarom wel/niet?  

 
Sam zoeken 

Bij deze activiteit is het handig om het boek in een klein groepje (+/- vier kinderen) voor te lezen. Sam is 

zoek en verstopt zich op iedere pagina van het boek. Hij is een kei in verstoppertje. Waarom is een 

kameleon goed in verstoppertje spelen? Laat een pagina zien. Wat zijn goede verstopplekken? Kunnen 

de kinderen Sam vinden? 

 

Spullen in huis herkennen 

Otis en zijn mama hebben heel veel spullen. In het boek wordt alles ingepakt en op de vrachtauto gezet 

voor het verhuizen. Print één of meerdere pagina’s uit en laat de kinderen in tweetallen op zoek gaan 

naar spullen die zij thuis ook hebben. Bespreek met hen, of later klassikaal, welke spullen zij thuis 

hebben en wat je ermee kunt doen. Vraag de kinderen: Heb je ook iets gezien wat je niet kent? Iets wat 

je nog nooit eerder hebt gezien? Wat kun je daarmee doen?  

 

Tekenen met wasco en waterverf 

De illustraties in het boek zijn gemaakt met behulp van waterverf en wasco. Voor deze activiteit laten 

we de kinderen ook werken met deze materialen. Leg de kinderen uit dat ze zo meteen een kameleon 

mogen tekenen met wasco. Een kameleon kan zich heel goed camoufleren. Leg uit wat camoufleren is. 

Laat de kinderen nadenken over hoe zij de kameleon willen tekenen: Hoe gaat jouw kameleon zichzelf 

camoufleren? Gaat hij zichzelf in de kleuren van een boom camoufleren? Of in de kleuren van een 

regenboog? Geef de kinderen een blad papier en laat hen met wasco een kameleon tekenen. De 

kameleon mag alle kleuren hebben die de kinderen willen. Vervolgens mogen de kinderen de 

achtergrond van de kameleon met waterverf verven. Omdat de kameleon zich camoufleert, hoort de 

achtergrond een beetje dezelfde kleur te hebben als de kameleon. 
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Samen verhuizen 

Het wordt tijd om de huishoek (of een andere hoek) een andere plek in de klas te geven! Zorg voor een 

paar kleine dozen die als ‘verhuisdozen’ kunnen fungeren en maak een nieuwe ruimte in het lokaal vrij 

waar naartoe verhuist kan worden. Laat de kinderen alle spullen in de huishoek inpakken. Waar kunnen 

de spullen in? Kunnen zij bijvoorbeeld in een dunne plastic zak? Hoe kunnen we samen de zware 

spullen/meubels handig verhuizen? Zodra alles gereed is voor de verhuizing help je de kinderen waar 

nodig mee om de bijbehorende grotere/zwaardere meubels te verplaatsen. Pak vervolgens samen met 

de kinderen de spullen uit op de nieuwe plek en bedenk samen waar de spullen het beste neergezet 

kunnen worden. 

 

Schminken 

Met slechts een paar kleuren schmink kun je de kinderen ook een camouflage geven. Dit kan 

camouflage gebaseerd zijn op een bosrijke omgeving, maar ook de stad, of op de kleding die een kind 

draagt. De voorbeelden hieronder zijn bedoeld ter inspiratie. 
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