
  

 

 

 

 
 
 

 

In dit kleurrijke verhaal volgen we het jonge konijn Benjamin. Hij is 

een verzamelaar. Benjamin verzamelt verschillende dingen in potjes, 

dit doet hij samen met Julia. Het boekje leert kinderen hoe 

herinneringen gemaakt en gedeeld worden. Door samen dingen te 

verzamelen en herinneringen te maken, vormt zich een vriendschap. 

Maar hoe blijft hun verzameling en vriendschap groeien als Julia gaat 

verhuizen? 

 

In gesprek 

Nadat je het boek gelezen hebt, kun je nogmaals door het boek 

bladeren en met een klein groepje kinderen in gesprek gaan over een 

aantal onderwerpen en afbeeldingen. 

• Er komen bijvoorbeeld veel voorbeelden voorbij van dingen 

die Benjamin in potjes verzameld heeft. Sommige dingen worden toegelicht, maar er zijn ook 

veel potjes zichtbaar die niet zijn uitgewerkt in een concreet verhaal. Blader met de kinderen 

door het boek en vraag ze waar zij aan denken als ze deze potjes zien. Wat zit erin en wat kun je 

ermee doen? Hoe zou Benjamin aan het ding gekomen zijn in het potje?  

• Benjamin verzamelt verschillende dingen per seizoen. Blader met de kinderen door deze 

bladzijden. Welke seizoenen zijn er? Wat verzamelt Benjamin bij elk seizoen? Zijn er nog andere 

dingen die je kunt verzamelen in de verschillende seizoenen? 

• Benjamin bewaart ook geluiden in potjes (van de wind, van de zee, etc.). Hoe zou Benjamin de 

geluiden in de pot hebben gestopt? Hoe zouden de geluiden in de pot klinken?  

• Alles wat Benjamin verzamelt, stopt hij in een potje. Waar komen de potjes vandaan denk je? 

Heeft hij de potjes gekocht of misschien zat er eerst wel pindakaas of jam in? Op welke 

manieren kun je dingen nog meer bewaren? In een doos, broodtrommel of zakje?  

• Vraag de kinderen na het lezen van het prentenboek of zij wel eens iets verzameld hebben of 

wat zij graag zouden willen verzamelen en waarom? 

 

Ik verhuis en neem mee… 

De verhuizing van Julia zorgt voor verandering en roept veel emotie op bij de twee vrienden.  

Maar wat betekent het als je gaat verhuizen? Waarom is Benjamin verdrietig als Julia verhuist? 

Verhuizen kan toch ook leuk zijn? Je kunt nieuwe vriendjes maken en een nieuw huis heeft ook nieuwe 

verstopplekjes!  

Vraag de kinderen of iemand wel eens is verhuisd? Wat gebeurt er dan? Je kunt dit proberen uit te 

leggen en visueel te maken door één van de korte filmpjes te kijken van Schooltv, zoals die van 

Sesamstraat of van Flip de beer. Ook kun je het nummer afspelen van Kinderen voor Kinderen over 

verhuizen.  

Zouden de kinderen wel eens willen verhuizen en waarheen dan? Wat moet je meenemen? Laat elk 

kind iets noemen wat hij of zij in ieder geval wil meenemen, en waarom ze dit willen meenemen.  

 

   Activiteiten bij 

In een potje 

https://schooltv.nl/video/verhuizen-scene-uit-sesamstraat/#q=trefwoord%3A%22liedje%22%20verhuizen
https://schooltv.nl/video/verhuizing-met-flip-de-beer/#q=trefwoord%3A%22liedje%22%20verhuizen
https://www.youtube.com/watch?v=9R81NqgLXeI


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening maken 

Benjamin verzamelt van alles in potjes. Nu is het aan de kinderen om na te denken over wat zij graag in 

een potje zouden willen verzamelen. Bijgevoegd vind je een kleurplaat van een pot, deze kun je voor 

ieder kind uitprinten. Vraag de kinderen iets te tekenen wat ze graag in het potje zouden willen 

bewaren. Nadat de kinderen klaar zijn, kunnen ze hierover vertellen en kunnen de kleurplaten 

opgehangen worden in de klas. Zo lijkt het klaslokaal net op de woonkamer van Benjamin! 

 

Zelf de verzamelaar zijn 

Het is tijd om naar buiten te gaan! Geef de kinderen een potje (bijvoorbeeld een oude jam- of 

pindakaaspot) of iets anders waar je dingen in kunt verzamelen (schoenendoos, zakje, broodtrommel, 

etc.). Laat de kinderen in tweetallen naar buiten gaan om iets te verzamelen, zodat ze samen een 

herinnering maken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om eerst het huidige seizoen te bespreken, 

zodat de kinderen buiten iets kunnen verzamelen wat past bij dit seizoen. Door de potten vervolgens in 

het lokaal een plek te geven, kunnen de kinderen hun eigen en elkaars verzamelingen zien en hun 

gedeelde herinnering herbeleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten van  
deze maand zijn 
ontwikkeld door 

Antien Haagsman 



  

 

 

 

 

 

 


