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MAANDAG 29 OKTOBER

Om op te vallen

Waarom zegt de 
pauw dat?
Veren maken de pauw
Je kent de pauw wel. Van 
de kinderboerderij of uit een park. Dan 
weet je ook dat een pauwen-man een erg 
opvallend verenpak heeft. Een stuk 
kleuriger dan mevrouw-pauw. Als hij zijn 
staart uitwaaiert, weet je helemaal niet wat 
je ziet. Dan kijken soms meer dan honderd 
‘ogen’ je aan. Je zou er verlegen van 
worden. 
Je houdt het misschien niet voor mogelijk, 
maar pauwen leven ook in het wild. In India: 
het land van de tijger. Tijgers en andere 
roofdieren lusten best een pauwen-bout. De 
pauw valt op met zijn kleuren en zijn 
kroontje. En met die lange staart is het lastig 
vliegen. Als je dan toch overleeft, dan moet 
je wel een bink zijn. Dat vinden de pau-
wen-meiden ook. Alleen de opvallendste 
man mag de vader worden van hun kuikens.

 X Waarom willen mensen graag opvallen?
 X Wanneer zou jij juist niet willen opvallen?

Open de link ‘Opvallend’ en bekijk ook de 
afbeeldingen van de leeuw en de kamsala-
mander. Hierbij hoort de volgende informatie.

Manen maken de leeuw
Katers zijn meestal groter dan katten, maar 
voor de rest kunnen wij het verschil niet zo 
gemakkelijk zien. Er is één kat waarbij het 
verschil heel duidelijk is: de leeuw. Natuur-
lijk, leeuwinnen zijn indrukwekkend en 
loeisterk. Maar de man slaat alles. Als hij 
zo’n anderhalf jaar oud is, beginnen de 
haren rond de kop van een leeuwen-puber 
te groeien. En elk jaar worden de manen 
indrukwekkender. Die dichte haarbos geeft 
de leeuw bescherming bij een gevecht met 
een andere leeuw. Maar het is vooral show. 
Andere leeuwen-mannen durven een 

gevecht met zo’n grote kerel niet aan. En 
leeuwinnen vinden zo’n bos haar sexy. 

De kam maakt de salamander
In het vroege voorjaar zien meneer en 
mevrouw kamsalamander er nog hetzelfde 
uit. Of nee, dat is niet helemaal waar: de 
vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes. Hun 
buik is oranje-geel met zwarte vlekken, voor 
de rest zijn ze allebei nogal onopvallend. 
Dat verandert als ze naar het water 
verhuizen. Hun buik wordt dan feller van 
kleur. Maar de grootste verandering krijgt 
het mannetje op zijn rug. Daarop en langs 
de bovenrand van zijn staart groeit een 
soort gekarteld zeil. Met die kam lijkt hij op 
een ‘waterdraak’. Aan die kam dankt de 
kamsalamander natuurlijk zijn naam. En met 
zijn mooie kam, fraaie buik en sierlijke dans 
versiert hij een kamsalamander-vrouwtje. 

Kijkspel
Alle kinderen gaan staan, doen hun ogen 
dicht en draaien drie keer in het rond. Op 
uw teken doen ze de ogen open: wat is het 
eerste waar hun oog op valt? Hoe komt het 
dat dit voorwerp of deze persoon zo 
opvalt? (kleur, vorm, grootte, het mooiste?) 
Maak drietallen. Kind 1 kiest het voorwerp 
dat hem/haar het meeste opvalt. De twee 
anderen stellen vragen waar kind 1 alleen 
met ja of nee op mag antwoorden en 
proberen het voorwerp met behulp van zo 
min mogelijk vragen te raden. Daarna kiest 
kind 2 en tenslotte ook kind 3 een voorwerp.

 ➜ Bij BRONNEN EN TRADITIES  
(pag. 98) vindt u Bijbelverhaal 1  
(Op reis met een kar vol dure 
spullen) dat aansluit bij het 
dagaccent

WEEK 44

Waarom  
mooier?

Een mooi uiterlijk valt op, is 
aantrekkelijk en maakt indruk. 
Achter een fraaie façade kun je veel 
verbergen. Een nette, gepaste outfit 
wordt op prijs gesteld en een hippe 
uitstraling zorgt dat je erbij hoort. 
Deze week ontdekken de kinderen 
waarom mensen iets mooier willen 
maken. Het Bijbelverhaal beschrijft 
de moeite die Naäman doet om 
genezing te vinden. Hij vindt dat zijn 
zieke en lelijke huid niet past bij zijn 
indrukwekkende positie als generaal.

WEEKINDELING

MAANDAG 29 OKTOBER
 
Kijkspel
 Bijbel 1

DINSDAG 30 OKTOBER
 
Gedicht

WOENSDAG 31 OKTOBER
 
 Kind

DONDERDAG 1 NOVEMBER
 
Lied
 Islam 

VRIJDAG 2 NOVEMBER
 
Gedicht
 Bijbel 2
 Samenleving 

BRONNEN EN TRADITIES

Op reis met een kar vol dure 
spullen (Bijbel 1, maandag)
God is gratis (Bijbel 2, vrijdag)
De bontjas van de hodja (islam, 
donderdag)
Gebed 

KIND 

Een tattoo (verhaal, woensdag)   

SAMENLEVING 

Reclame (filmpje, vrijdag)

Om op te vallen

Om te verbergen

Omdat het gepast is

Om erbij te horen

Omdat het moet?
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DINSDAG 30 OKTOBER

Om te verbergen

Geloof jij de 
makelaar?
De makelaar wil dit huis 
verkopen. Twee kinderen 
laten zien wat er gebeurt: kind 1 is de 
verkopend makelaar, kind 2 is de geïnteres-
seerde koper die voor de voordeur staat. 
Wat wil de koper weten en zien? Wat zegt 
en doet de makelaar?

Open de link ‘Huize Mooi’ en bespreek de 
uitdrukking die als eerste verschijnt: Een 
mooie gevel verbergt soms een lelijk huis. 
Geldt dit alleen voor huizen? Stimuleer de 
kinderen om vertalingen te maken, 
bijvoorbeeld: Een prachtige verpakking 
verbergt soms een waardeloos cadeau.  
Het gedicht ‘Binnenkant – buitenkant’ 
ondersteunt dit gesprek.

Wat vinden de kinderen ervan om de 
spreuk toe te passen op mensen? Bijvoor-
beeld: Een mooi gezicht verbergt soms een 
gemeen mens? 
Wat kunnen mensen nog meer verbergen 
achter een mooie voorkant? Laat kinderen 
drie manieren bedenken hoe mensen 
proberen te verbergen dat ze ouder 
worden (denk aan: rimpelcrème, faceliften, 
overdreven sportief doen enzovoort).

Klik opnieuw voor de tweede uitdrukking: 
Een lelijk gezicht verbergt soms een mooi 
mens! Laat de kinderen bedenken hoe je je 
soms kunt vergissen in de buitenkant van 
mensen. Bespreek ook waar zij aan denken 
bij het begrip vooroordelen.

Binnenkant – buitenkant 
(gedicht) 
Lees het gedicht voor. Laat kinderen nog 
meer tips bedenken om iets mooier te 
laten lijken dan het werkelijk is. Stel daarbij 

ook vragen als: Kun je dat maken? Is het 
erg? Hoe zinvol is het?

Heeft die appel al een plekje?
Niet zo vers meer als hij was?
Poets hem op tot hij gaat glimmen.
En hij smaakt weer eersteklas!

Viert je vriend straks zijn verjaardag
maar je geld is bijna op?
Pak iets kleins in met drie strikken.
Want dan valt het niemand op.Is dat 
werkstuk afgeraffeld,
want je hebt te lang gewacht?
Plak het vol met mooie plaatjes
en je krijgt beslist een acht!

Moet je een gedichtje maken,
maar je worstelt met elk woord?
Schrijf de regels op een poster.
Zeker weten dat je scoort!

Soms wil iets niet heel goed lukken.
Jammer dan, maar geef niet op.
Als de binnenkant niet fraai is
leukt de buitenkant het op.

Als je dat wilt uitproberen
en er toch wat twijfel rijst,
lees dan nogmaals dit gedichtje
dat het allemaal bewijst...!
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