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welkom in de wereld
van Olle

Handreikingen voor de leerkracht

Olle de kikker houdt van zijn werk.
hij is dierenschilder. de dieren
komen bij hem in de salon om hun
kleuren bij te werken. soms komt
er een dier dat graag een andere
kleur wil.
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Begeleiding
Uw leerling kan voor het grootste deel
zelfstandig met het materiaal aan de slag. Bij

Olle is heel tevreden met zijn werk
en zijn huis. of toch niet?

de meeste opdrachten is niet een eenduidg
antwoord

van

toepassing.

De

leerlingen  

wat je moet doen

kunnen de opdrachten vrij en naar eigen inzicht
beantwoorden.   Kinderen die hier moeite
mee hebben, kunt u wat meer sturing bieden.
Er

zijn

enkele

opdrachten

opgenomen

om de leerling verbinding met de klas
te

laten

maken,

zoals

Museum-onderzoek

bijvoorbeeld

het

opdracht

25.

van

Bij dit werkboek wordt het boek Olle gebruikt.

Afsluiting en beoordeling

Vromant, W. (2004) Olle. Wielsbeke (Belgie): Uitgeverij De

De laatste opdracht bestaat uit een presentatie

Eenhoorn.

van verschillende opdrachten aan de klas,

ISBN: 9789058382702

waaronder

een

terugkoppeling

van

het

Museum-onderzoek. De leerling heeft hiervoor
Tekst, opmaak & illustraties:

uw medewerking nodig.  Voor de eindopdracht

Pauline Buit - de Krijger

geeft u uw leerling een beoordeling. U kunt
deze invullen op pagina 22 van dit werkboekje.
Het

© 2010 Pauline Buit - www.paulinebuit.nl

wordt

feestelijke
Pauline Buit verleent u het niet-exclusieve recht om het

aangeraden

afsluiting

met

de

om

als

hele

klas

een opdracht naar keuze uit te voeren.  

materiaal te gebruiken bij het door u gegeven onderwijs. U
heeft tevens het recht het materiaal te reproduceren in het

Individu of groepje

kader van het door u gegeven onderwijs. U heeft niet het

Hoewel

recht het materiaal of enig gedeelte daarvan buiten uw

leerlingen is ontworpen, kunnen er meerdere

eigen school openbaar te maken, aan derden te verkopen,

leerlingen tegelijk mee werken. De opdrachten

uit te lenen, te verhuren en/of op andere wijze aan derden ter

10, 26, 27 en 32 lenen zich goed om met

beschikking te stellen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke

meerdere kinderen aan te werken. Andere

toestemming heeft verkregen van Pauline Buit. U heeft niet het

opdrachten kunnen de leerlingen naast elkaar

recht het materiaal te bewerken of daarin wijzigingen aan te

in hun eigen boekje uitwerken. Als leerkracht

brengen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming

kunt u hen daarbij uitdagen elkaar te  inspireren

heeft verkregen van Pauline Buit.

(in plaats van imiteren) bij de uitwerking.
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het

boekje

voor

individuele
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in dit werkboek staan opdrachten. de opdrachten
passen bij het leesboek Olle.
alle opdrachten hebben een nummer.
bij veel opdrachten heb je een pen, potlood of
kleurpotloden nodig. als je nog meer nodig hebt, staat
dat naast de opdracht.
kijk eerst naar wat je nodig hebt, leg het klaar en
begin dan pas met de opdracht.
je leest steeds een
hoofdstuk uit het leesboek
Olle. dan maak je de
opdrachten bij dat
hoofdstuk.
bij de laatste opdracht laat
je wat van je werk aan de
klas zien.
blader het werkboekje
eerst maar eens door.
dan zie je vast wat je gaat
doen.

► bij veel
opdrachten heb je
een pen, potlood
of kleurpotloden
nodig.
als je nog meer
nodig hebt, staat
dat naast de
opdracht.

wist je dat...
• een boek uit stukken bestaat?
• we die stukken hoofdstukken noemen?
• het boek Olle 7 hoofdstukken heeft?
• in het leesboek Olle elk hoofdstuk een
nummer en een eigen naam heeft?
• hoofdstuk 1 zondag heet en hoofdstuk 3
huismus?
• de naam van het hoofdstuk iets vertelt
over wat er in dat stuk van het boek
staat?
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hoofdstuk 1
2

in het eerste hoofdstuk maak je kennis met Olle.het
hoofdstuk heet zondag. lees het hoofdstuk uit het
leesboek.

3

je weet nu wie Olle is. maar wie ben jij eigenlijk? schrijf
een stukje over jezelf en wat jij leuk vindt. teken in het
vakje een zelfportret.

wist je dat...
• in ons land groene en bruine kikkers
leven
• de huid van de kikker erg speciaal is:
een kikker kan in het water èn op het
land leven.
• kikkers op het land vooral door hun
neus en mond ademen
• kikkers onder water door hun huid
ademen
• kikkers heel goed kunnen zwemmen
• kikkers een winterslaap houden onder
water
• kikkers vleeseters zijn
• kikkers fruitvliegjes, krekels,
regenwormen en sprinkhanen eten
• kikkers een lange uitrolbare kleverige
roltong hebben waarmee ze hun prooi
uit de lucht plukken
• kikkers eitjes leggen in een glibberige
smurrie die we kikkerdril noemen

►voor deze
opdracht heb je
nodig:
•
een spiegeltje
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Miek Mot wil in het boek vleugels met peertjes. ze
wil elke keer iets anders. Linde vindt altijd dezelfde
vleugels ook maar saai. help Linde en bedenk vijf
gekleurde ontwerpen voor haar vleugels.
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Olle heeft het druk. hij werkt heel hard. hier zie je
zijn agenda voor een week. zet jij de klanten in de
agenda?
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hoofdstuk 2 gaat over het werk van Olle. lees het
hoofdstuk.

37
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Freek komt maandag. daarna kan Olle nog een klein
klusje doen.
deze week komen: Mama Struis met de kleintjes
voor de rode en blauwe veertjes, Odiel de Krok voor
zijn gele staart, Miek Mot voor een nieuw ontwerp
vleugels, Opa Makker voor de stippen in zijn baard en
Nel Ooievaar voor haar snavel.
er is plaats voor meer klanten. jij mag de agenda van
Olle verder vullen.

44

ag

donderd
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lees de sommen.
als het antwoord 5 is, kleur je het vakje rood.
als het antwoord 7 is, kleur je het vakje geel.
1+4 2+4 1+5 3+6 6+2 4+5 0+4
1+8 2+3 5+5 1+6 0+7 3+4 6+0

g

maanda

Freek

vrijdag

dinsdag

4+4 3+3 3+2 2+5 2+3 5+2 1+6
1+4 0+5 4+1 5+2 4+3 6+1 7+0
3+5 1+3 0+7 3+4 1+6 5+2 1+1

zaterdag

g

woensda

5+1 5+4 4+2 7+0 2+5 3+4 5+2
8+0 3+6 6+2 5+3 3+3 0+7 6+1
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sc

je kunt ook in
het leesboek spieken
om te kijken wat er
mist...

1

hoofdstuk 2

verbind de punten van 1 tot en met 62. als je weet
welk dier dit is, weet je ook wat er nog mist! maak de
tekening af en kleur het dier.
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