
Dansen met prentenboeken
Wat leuk dat je aan de slag wil met dansen met 

prentenboeken! In deze brief vind je volop 
inspiratie bij het prentenboek Zijn wij weer 

vriendjes? van Katja Reider.  
 

Veel lees-, dans- en belevingsplezier!
Het belang van voorlezen 
 
Voorlezen is een fijn moment 
samen en voor jonge kinderen 
ook ontzettend belangrijk voor 
hun ontwikkeling. Het prikkelt de 
fantasie en stimuleert de taal- 
en spraakontwikkeling. 
Daarnaast versterkt het ook de 
sociaal-emotionele kant van het 
kind.   
 
Dansen met prentenboeken 
combineert de kracht van 
prentenboeken met de magie 
van dans. 

Het verhaal 
 
Vroeger waren Max en Joris 
beste vrienden. Tot ze op een 
dag ruzie kregen. Inmiddels 
weten ze niet eens meer wie er 
toen begonnen is, maar ze 
zeggen geen woord meer tegen 
elkaar. Alleen via hun vrienden. 
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Boos en blij 
 

Bespreek de uitdrukkingen van Max en Joris. Hoe kijken ze? 
Waarom doen ze dat? 

 
Heb jij weleens ruzie met een vriendje? Hoe kijk je dan? Heb je de 
ruzie met je vriendje ook weer goedgemaakt? Hoe ging dat? Hoe 

kijk je dan? 
 

Iedereen is wel eens boos of blij. Onder invloed van emoties zien 
bewegingen er heel anders uit. Als je boos bent doe je stampen, je 
armen over elkaar en kijk je boos. Als je blij bent doe je stappen, 

springen, huppelen en kijk je blij. 
 

Muziek 
Boos: Doug Maxwell - Restless Natives  

Blij: Pharrel Williams - Happy (instrumentaal) 

Stopdans 
 

Kaarten met daarop afbeeldingen van emoties worden door de 
ruimte verspreid. Als de muziek aan gaat dansen de kinderen door 

de ruimte. Wanneer de muziek stopt gaan de kinderen op de 
emotie staan die genoemd wordt. Wanneer de muziek aan gaat 

dansen de kinderen door de ruimte. Dit herhalen we een paar keer. 
Wanneer de muziek stopt gaan de kinderen op de emotie staan die 

genoemd wordt.  
 

Muziek 
Spaanse gitaarmuziek instrumentaal 
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Doorfluisterspel 
 

Max en Joris spreken geen woord meer met elkaar. Alleen via hun 
vrienden. Je kent vast wel het doorfluisterspel, waarbij een boodschap 

wordt doorgegeven en gaandeweg steeds meer verandert. Max en 
Joris spreken ook op deze manier met elkaar. 

 
Speel het doorfluisterspel door een boodschap in de kring door te 

geven. Is de boodschap hetzelfde gebleven? Hoe komt dit? Hoe kan je 
ervoor zorgen dat de boodschap goed wordt overgebracht. 

Vriendjesdans 
 

Max en Joris zijn weer de beste vriendjes. Vriendjes doen graag alles 
samen. En wat is er nu fijner dan dansen met je beste vriendje. 

Samen met hun beste vriendje dansen de kinderen hand in hand 
door de ruimte: vooruit, achteruit, opzij, huppelen, springen, een 

rondje maken. 
 

Muziek 
Kinderen voor Kinderen - Kom erbij!
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Hoi, ik ben Ilse
De afgelopen jaren ben ik als leerkracht 

werkzaam geweest in het speciaal 
basisonderwijs. Voor jonge kinderen is beweging 
ontzettend belangrijk, maar toch merkte ik dat 
stilzitten de norm is in het onderwijs. Ik kon me 

daar niet bij neerleggen… Zo ben ik 2017 
begonnen met het dansen met peuters en zag 

wat dit met hen deed. Er is zoveel meer mogelijk 
wanneer we uitgaan van de natuurlijk drang van 

jonge kinderen om te bewegen. 
 

Dans laat kinderen groeien. ❤ 
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