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Luizen 

Samenvattingen Luistervragen

1. Melvin heeft de oranje band bij judo gehaald en laat de rest 
van De Brandweerclub zijn houdgrepen en werptechnieken 
zien. Ze worden om de beurt door Melvin op de grond 
gelegd en vastgehouden. De kinderen zijn onder de indruk 
en gaan graag op de uitnodiging van Melvin in om de 
volgende week naar de open dag op de judoclub te komen. 
Misschien kunnen ze wel een Brandweer-judoclub worden. 

Feiten:
-  Welke band heeft Melvin gehaald 

bij judo?
-  Wat is volgens Melvin het doel 

van judo? 

Beleving:
-  Heb jij weleens judo gedaan of 

het op tv gezien? Lijkt het je een 
leuke sport? Waarom wel of niet? 

2. De volgende dag trekt de Brandweer-judoclub in hun 
kamerjassen bij wijze van judopak door Zummel. Ze bieden 
opa aan om zijn winkel te bewaken. Maar dat pakt niet 
goed uit want ze nemen hun taak uiterst serieus en met 
hun judokreten en gevaarlijke bewegingen, schrikken ze 
potentiële klanten af. Opa verzoekt de kinderen dan ook 
vriendelijk om iets anders te gaan doen. Tjeng vindt het 
best. Hij zegt dat hij de kriebels krijgt van judo. En dat 
bedoelt hij letterlijk, want hij heeft jeuk op zijn hoofd. De 
rest van de club begint ineens ook te krabben. Als oma 
hun haren controleert, constateert ze meteen dat ze luizen 
hebben. Allemaal, behalve Melvin, want die wil niet gecon-
troleerd worden omdat volgens hem mensen met kroeshaar 
nooit luizen krijgen. 

Feiten:
-  Waarom vind opa het maar beter 

dat de kinderen ophouden met 
het bewaken van zijn winkel?

-  Waarom hoeft Melvin niet gecon-
troleerd te worden op luizen?

Beleving:
-  Denk je dat het handig is om 

judo of een andere verdedigings-
sport te kunnen? Waarom?

3. De kinderen worden thuis allemaal door hun ouders tegen 
luizen behandeld. En ook op school worden alle kinderen 
behalve Melvin gecontroleerd. Max, Flo, Anna en Tjeng  
zijn de enige kinderen met luizen. Als de club na school 
iets wil gaan doen, haakt Melvin af. Hij wil de Brand-
weer-judo-club liever even niet zien tot ze geen luizen 
meer hebben, en heeft ook liever niet dat ze naar de open 
dag komen. Hij krijgt letterlijk de kriebels van ze. De club 
is verontwaardigd: alsof zij er iets aan kunnen doen! Als 
Melvin thuis komt ligt er een brief van de judoclub op de 
mat. ‘WAARSCHUWING, METEEN OPENMAKEN’ staat er  
met grote letters op.

Feiten:
-  Wat smeert Anna’s moeder 

achter de oren van Anna? 
-  Waarom houden luizen niet van 

kroeshaar?

Beleving:
-  Wat weet jij over luizen? 

4. In de brief van de judoclub leest Melvin dat er een lui-
zenplaag heerst op de club. Melvin schrikt. Zou hij dan 
toch luizen hebben? En zou hij de rest van de club besmet 
hebben? Navraag bij zijn moeder wijst uit dat mensen met 
kroeshaar wel degelijk luizen kunnen krijgen. Sterker nog: 
als die er eenmaal in zitten, zijn ze er extreem lastig uit 
te krijgen. Melvin vertelt niks aan zijn moeder over zijn 
vermoeden en gaat met de kam van Billie zijn haar te lijf. 
Inderdaad: hij heeft luizen. Hij durft het aan niemand te 
vertellen en bedenkt een plan. 

Feiten:
-  Waarmee kamt Melvin zijn haar?
-  Waarom wil Melvin niet aan De 

Brandweerclub vertellen dat hij 
luizen heeft?

Beleving:
-  Als jij luizen had, zou je het dan 

vertellen of zou je het geheim 
houden? Waarom?
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5. Melvin doet alsof Billie luizen heeft, zodat hij anti-luizen-
spullen kan lenen bij de rest van de club om stiekem te 
gebruiken voor zichzelf. Maar zijn plan valt in duigen als 
hij bij het clubhuis aankomt met zijn verhaal en de meiden 
besluiten om Billie ter plekke te behandelen. Gelukkig krijgt 
hij een deel van de shampoo en van de olie mee naar huis 
voor Billie. Thuis behandelt hij zijn haar meteen en slaapt 
met een badmuts op zodat de olie goed kan intrekken. Dat 
alles in de hoop dat de luizen op die manier de volgende 
dag verdwenen zijn. 

Feiten:
-  Vindt Billie het fijn om gewassen 

te worden? 
-  Waarom slaapt Melvin met een 

badmuts op?

Beleving:
-  Hoe verzorg jij je haar? Doe je er 

crèmespoeling in na het wassen? 
En doe je er gel of iets anders in 
om het in model te brengen? 

6. De volgende ochtend heeft Melvin nog steeds luizen. Als  
De Brandweerclub voor de deur staat om hem op te halen 
voor de open judodag – ze zijn inmiddels allemaal lui-
zenvrij – biecht Melvin alles op. Max bedenkt een plan om 
de luizen voorgoed uit Melvins haar te krijgen: met de 
stofzuiger probeert hij ze eruit te zuigen, en het werkt. 
Opgelucht fietst De Brandweerclub naar de judoclub. De 
stofzuiger nemen ze mee, om als echte redders in nood  
ook de andere kinderen bij judo luizenvrij te maken.

Feiten:
-  Hoe haalt Max de luizen uit het 

haar van Melvin?
-  Hoe ziet Melvin eruit na het ‘lui-

zenzuigen’?

Beleving:
-  Ben jij weleens op een open dag 

geweest? Waarvan? Wat kon je 
doen of bekijken? 
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Brand meester

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo verrassen hun ouders met een ontbijt op bed. 
Maar hun vader is er niet, hij is die nacht opgepiept voor 
een brand. Eenmaal veilig thuis vertelt hij dat de brand 
woedde in de speelgoedwinkel van Zummel. Ze hebben 
de brand kunnen blussen, maar er is wel rookschade. Hoe 
de brand ontstaan is, wordt nog onderzocht. De tweeling 
besluit om met de rest van De Brandweerclub bij de speel-
goedwinkel te gaan kijken.

Feiten:
-  Wanneer zeg je: ‘brand 

meester’?
-  Is al het speelgoed verbrand?

Beleving:
-  Wat zou jij het liefste kopen in 

de speelgoedwinkel? 

2. Bij de speelgoedwinkel wordt druk opgeruimd. Ook is 
er een kraampje waarin speelgoed dat door de brand is 
beschadigd, met korting wordt verkocht. De kinderen kijken 
rond en laten allerlei soorten speelgoed door hun handen 
gaan. Ondertussen horen ze een aantal volwassenen praten 
over de brand. Ze denken dat deze misschien is aange-
stoken. Voordat de kinderen daar verder over na kunnen 
denken, horen ze het geluid van sirenes. Twee brandweer-
auto’s stuiven voorbij. Er is weer brand in Zummel! De 
kinderen aarzelen geen seconde en hollen achter de auto’s 
aan. 

Feiten:
-  Wat staat er op de puzzel die Flo 

al heel lang wil hebben?
-  Wat vangt De Brandweerclub op 

over de brand?

Beleving:
-  Zou jij gaan kijken als er ergens 

brand was geweest? Waarom wel 
of niet?

3. Op de speelplaats aan de rand van Zummel staat een 
oude bouwkeet in brand. De Brandweer moet alle zeilen 
bij zetten om het vuur te blussen. Een van de brandweer-
mannen is de vader van Max en Flo. De kinderen kijken 
vol bewondering toe hoe hij koelbloedig zijn werk doet. 
Omstanders zijn het erover eens dat iemand benzine over 
de bouwkeet gegooid moet hebben, omdat de keet zo  
lang blijft branden. Is er een pyromaan aan het werk?  
Een flink windvlaag zorg ervoor dat het vuur verder oplaait 
en overslaat naar het houten klimrek naast de bouwkeet. 
Dan draait de wind, en waaien de vlammen in de richting 
van het nabijgelegen benzinestation... 

Feiten:
-  Wat zal er volgens Melvin 

gebeuren als het vuur bij het 
benzinestation komt? 

-  Wat is een pyromaan? 

Beleving:
-  Zou jij bij de brandweer durven? 

Waarom wel of niet?

4. Uiteindelijk lukt het de brandweer om het vuur te blussen. 
De omstanders applaudisseren opgelucht en bedanken de 
brandweerlieden. Max en Flo zijn enorm trots op hun vader. 
Ondertussen gonst het in Zummel van de geruchten over 
een mogelijke pyromaan. De burgemeester heeft daarom 
besloten dat er een burgerwacht moet komen om ’s nachts 
wacht te lopen. Aanmelden kan in de fietsenwinkel van 
opa. De Brandweerclub wil ook op de lijst, maar ze worden 
uiteraard geweigerd. Max bedenkt dat ze als alternatief zelf 
overdag wacht kunnen gaan lopen, met afgeprijsde super 
soakers van de speelgoedwinkel als blusapparatuur. 

Feiten:
-  Waarmee probeert de brandweer 

het vuur te blussen?
-  Met wie praat de moeder van 

Anna?

Beleving:
-  De vader van Max en Flo lijkt wel 

een held. Wie vind jij een held? 
En waarom?
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5. Met super soakers onder de arm loopt De Brandweerclub 
door Zummel om alles en iedereen in de gaten te houden. 
Iedereen is in hun ogen verdacht. Na de hele dag wacht  
te hebben gelopen, kruipen Flo en Max ’s avonds doodmoe 
in hun bed. Ze horen hun moeder Station Zuid verlaten; 
ze heeft die nacht dienst bij de burgerwacht. En dan slaat 
opeens de zorg toe bij Max en Flo: wat als de pyromaan 
Station Zuid in brand steekt? Snel vullen ze hun super 
soakers met water en leggen ze onder hun bed voor het 
geval dat. Voor de zekerheid spreken ze ook alvast af wat 
ze zullen doen in geval van brand. Flo zal Teuntje mee naar 
buiten nemen, en Max Billie als die dan bij hun is. Pas als 
de taken duidelijk verdeeld zijn, vallen ze in slaap. 

Feiten:
-  Wat doet de burgerwacht?
-  Welke blusapparatuur heeft De 

Brandweerclub? 

Beleving:
-  Wie of wat neem jij mee als er 

thuis brand uitbreekt?

6. Ook op school is iedereen in de ban van de branden. Vanuit 
het klaslokaal ziet De Brandweerclub ineens een verdachte 
man op het schoolplein die met een jerrycan een vloeistof 
over het speeltoestel schenkt. De link met de pyromaan is 
snel gelegd: eerst de speelgoedwinkel, toen de keet op de 
speelplaats en nu het speeltoestel. Dit moet de pyromaan 
zijn, en hij heeft het gemunt op alles wat met spelen te 
maken heeft. Als de kinderen de juf waarschuwen, schiet  
ze hard in de lach. Het is de pyromaan niet, het is iemand 
van de schoonmaakdienst. De kinderen zijn opgelucht, 
maar hun ongerustheid is niet weggenomen. Het is geen 
fijn idee dat er een pyromaan actief is in Zummel. Die 
avond, als Max en Flo thuis aan het eten zijn, komt opa 
plotseling binnenvallen. De pyromaan is op heterdaad 
betrapt door een groepje van de burgerwacht toen hij een 
houtopslag in brand wilde steken. Iedereen haalt opgelucht 
adem. Ze zijn weer veilig. 

Feiten:
-  Waarom denken de kinderen dat 

de man op het schoolplein de 
pyromaan is?

-  Waar heeft de pyromaan het op 
gemunt volgens Tjeng?

Beleving:
-  Hoe ziet jouw ideale schoolplein 

eruit? 
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Oma Wolk 

Samenvattingen Luistervragen

1. De oma van Tjeng, oma Yun, is voor een paar weken 
overgekomen uit Hong Kong. Het is een kleine, frêle dame 
die door Tjeng oma Wolk wordt genoemd, omdat dat de 
betekenis is van Yun. Erg actief is ze niet; ze zit al drie 
dagen somber voor zich uit te staren aan een tafeltje bij 
het raam in het restaurant van Tjengs ouders. Totdat ze 
ineens twee duiven ziet. Daar kan ze om lachen. Anna con-
cludeert daaruit dat oma Yun lekker naar buiten wil, om zo 
vrij te zijn als een vogel. 

Feiten:
-  Waarom noemt Tjeng zijn oma 

‘oma Wolk’?
-  Waarom denkt Max dat de twee 

duiven van opa zijn?

Beleving:
-  Ben jij weleens in een land 

geweest waar ze een andere taal 
spreken? Wat deed je toen als je 
iets wilde vragen of kopen? 

2. Volgens De Brandweerclub verveelt oma Wolk zich achter 
het raam en daarom gaan ze haar een rondleiding door 
Zummel geven. De ouders van Tjeng vinden het geen goed 
idee, maar de kinderen zetten door en regelen bij opa een 
bakfiets om haar in te vervoeren. Het wordt een groot 
succes en in plaats van een klein blokje, fietsen de kinderen 
een heel stuk met haar. Oma zit in de bak, Melvin bestuurt 
de bakfiets en de rest fietst er achteraan. Oma Wolk geniet 
zichtbaar en vooral als ze bij de Zummelse Vliet een boel 
vogels ziet, leeft ze helemaal op. 

Feiten:
-  Waarom zijn de ouders van Tjeng 

het eerst niet met het plan van 
De Brandweerclub eens?

-  Waarom zien de kinderen ineens 
zoveel vogels?

Beleving:
-  Welke plekjes in jouw stad of 

dorp zou jij aan een buitenlandse 
bezoeker laten zien?

3. Oma Wolk geniet zo van alle vogels die ze onderweg ziet, 
dat De Brandweerclub besluit om haar op de terugweg de 
postduiven van opa te laten zien, die hij in een duiventil 
op het dak houdt. Ze worden hartelijk ontvangen door opa 
en oma en Tjeng vertaalt in zijn beste Chinees wat opa 
over zijn duiven vertelt. Oma Wolk mag Johnny, de slimste 
duif, vasthouden. Voorzichtig pakt ze hem in haar handen, 
en voor het eerst horen ze haar praten. In zangerig 
Chinees praat ze tegen Johnny. En dat laat ze hem ineens 
los! Stomverbaasd kijken opa en De Brandweerclub toe 
hoe Johnny wegvliegt. Opa is er niet blij mee, maar zegt 
geruststellend dat Johnny wel weer terugkomt. Eenmaal 
beneden worden ze gebeld door de ouders van Tjeng die 
zich afvragen waar ze blijven. Als ze willen vertrekken, 
ontdekken ze dat de voordeur open staat en dat oma Wolk 
verdwenen is... 

Feiten:
-  Wat moet oma Wolk van opa 

proeven? Vindt ze het lekker?
-  Hoe noem je een huis voor 

duiven? 

Beleving:
-  Vind jij dieren in een kooi zielig? 

Waarom wel of niet? 

4. Oma Wolk is er op de bakfiets vandoor gegaan en De 
Brandweerclub fietst het hele dorp door om haar te zoeken. 
Uiteindelijk vinden ze haar fietsend in het park, vlak bij 
Johnny, de duif, die in een boom zit. Tegen Tjeng verklaart 
ze dat ze hoopte dat Johnny haar de weg naar huis kon 
wijzen, naar Hong Kong. Daarom had ze hem losgelaten  
en was ze achter hem aangefietst. Opa zegt dat dat niet 
kan; tot nu toe kan Johnny alleen naar zijn eigen huis 
vliegen. Met zijn liefste stem vraag Tjeng daarom of oma 
hém naar huis wil brengen. Dat wil ze wel, en Tjeng klimt 
voorin de bakfiets. 

Feiten:
-  Waarom denkt Anna dat oma 

Wolk fit genoeg is om te fietsen?
-  Waarom was oma Wolk Johnny 

achterna gefietst?

Beleving:
-  Wat zou jij doen als je verdwaald 

was? Aan iemand de weg 
vragen? Of zelf de weg proberen 
te vinden? Of iets anders?
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5. De ouders van Tjeng zijn erg boos over het feit dat de club 
zo lang met oma is weggegaan en nemen geen tijd om naar 
de verklaring van Tjeng te luisteren. Snel nemen ze oma 
mee het restaurant in, en zetten haar weer aan het tafeltje 
bij het raam, waar ze verdrietiger oogt dan ooit. Volgens 
de ouders van Tjeng is oma Wolk een beetje in de war en 
is ze even in Nederland zodat ze op haar kunnen letten. Als 
Tjeng nog een keer het gesprek met zijn ouders en met zijn 
oma aangaat, vertelt oma dat ze zo verdrietig is omdat ze 
haar eigen huis mist, waar ze veel te doen heeft. Ze kookt 
voor alle oude mensen uit haar buurt en elke ochtend voert 
ze de restjes aan de vogels. Tjeng concludeert daaruit dat 
oma niet te veel aan het tafeltje moet zitten, daar wordt ze 
alleen maar verdrietiger en vergeetachtiger van. Gelukkig  
is zijn vader het daar nu mee eens. 

Feiten:
-  Waarom mist oma Wolk haar 

huis heel erg?
-  Oma Yun heet eigenlijk oma Lin. 

Waarom kreeg ze de naam Yun? 

Beleving:
-  Verveel jij je weleens? Op welke 

dagen of momenten het meest? 

6. Omdat oma Wolk juist opleeft als ze iets omhanden heeft, 
bedenkt De Brandweerclub een heel activiteitenschema 
voor haar, variërend van wandelen in het park, rondfietsen 
en de duiven van opa voeren tot meehelpen in het res-
taurant. Ze geniet enorm en met dit drukke schema vliegt 
haar tijd in Nederland om. Ten afscheid nodigt ze de hele 
Brandweerclub en opa en oma uit voor een etentje in het 
restaurant. Als antwoord op een bezorgde vraag van Max  
of ook hij al dingen vergeet vanwege de ouderdom, 
antwoordt opa licht beledigd dat hij nog heel goed bij de 
pinken is, hij vergeet niets. Wanneer oma Wolk vervolgens 
bij de start van het diner in sneltreinvaart opsomt wat er 
allemaal op de schaaltjes ligt, vraag Flo bij wijze van grap 
of opa dat dan even kan herhalen. Gelukkig kan hij daar 
hartelijk om lachen. 

Feiten:
-  Welke activiteiten bedenkt De 

Brandweerclub voor oma Wolk?
-  Welke activiteit vindt oma Wolk 

het aller-leukst? 

Beleving:
-  Eet jij weleens Chinees? Wat 

vind je het lekkerst?
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Dansfeest

Samenvattingen Luistervragen

1. Anna wordt binnenkort negen jaar en ze nodigt de hele klas 
uit voor een dansfeest met een danswedstrijd als hoog-
tepunt. Melvin heeft er veel zin in, want hij kan heel erg 
goed dansen, maar Max en Tjeng gruwen bij het idee van 
een danswedstrijd. Anna is echter onvermurwbaar: wie niet 
wil dansen, hoeft niet te komen. Omdat Max en Tjeng niet 
willen toegeven dat ze er niks van bakken, bluffen ze dat 
ze iets speciaals gaan doen tijdens de danswedstrijd. Ze 
hebben echter nog geen idee wat...

Feiten:
-  Waarom zegt Melvin dat hij het 

prima vindt als Max en Tjeng niet 
op het dansfeest komen? 

-  Wat zegt Anna als ze Melvin ziet 
dansen?

Beleving:
-  Zou jij het leuk vinden, een 

dansfeest? Waarom wel of niet? 

2. Flo en Anna zijn in Station Zuid hun dans aan het oefenen, 
maar dat gaat niet erg goed. Anna is erg bazig en wil dat 
alles op haar manier gaat, omdat het haar feestje is. Als de 
meiden stiekem door het dak van het clubhuis gluren, zien 
ze dat ook Max en Tjeng aan het oefenen zijn. De jongens 
bakken er niks van. Woest bewegen ze op de muziek en 
hun armen en benen schieten alle kanten uit. Ze kunnen er 
zelf wel om lachen, maar Anna niet. Ze is bang dat ze met 
een rare act haar dansfeestje gaan verpesten. 

Feiten:
-  Waarom zegt Melvin dat hij het 

prima vindt als Max en Tjeng niet 
op het dansfeest komen? 

-  Wat zegt Anna als ze Melvin ziet 
dansen?

Beleving:
-  Zou jij het leuk vinden, een 

dansfeest? Waarom wel of niet? 

3. Flo probeert Anna’s bezorgdheid weg te nemen en zegt 
haar dat het vast een heel leuk feestje gaat worden en 
dat ze alvast een super cadeau heeft gekocht. Dat laatste 
zegt ze puur om Anna op te vrolijken, want ze heeft nog 
helemaal geen cadeau. Max en Tjeng gaan naar de fiet-
senwinkel van opa en vertellen het hele verhaal van de 
danswedstrijd. Opa blijkt erg van dansen te houden en doet 
samen met oma voor hoe zij vroeger rock-’n-roll dansten. 
Het ziet er goed uit, totdat opa door zijn rug gaat. Met een 
van pijn vertrokken gezicht kreunt hij dat hij spit heeft. 

Feiten:
-  Waarom zegt Flo tegen Anna dat 

ze een super-cadeau voor haar 
gekocht heeft?

-  Op welk moment gaat opa door 
zijn rug?

Beleving:
-  Welke manier van dansen vind 

jij het leukste? En welke het 
stomste?

4. De huisarts heeft opa rust en pillen voorgeschreven en hij 
laat zich alle aandacht heerlijk aanleunen. Anna maakt zich 
veel zorgen over haar feestje. Alles moet piekfijn geregeld 
zijn omdat ze bang is dat de kinderen uit haar klas het 
feestje anders maar stom vinden. En Flo piekert over het 
cadeau. Ze heeft gebluft dat ze een super cadeau heeft, 
maar ze heeft geen idee wat ze voor Anna kan kopen. Max 
probeert om maar niet te veel over het naderende feestje 
na te denken, tot dat hij ineens een goed idee krijgt om 
onder de wedstrijd uit te komen... 

Feiten:
-  Wat brengen Max en Flo naar 

opa als troost?
-  Wat voor eten en drinken wil 

Anna op haar feestje? En mag 
dat van haar moeder?

Beleving:
-  Wat voor eten en drinken zou jij 

op je feestje willen?
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5. Om niet mee te hoeven doen aan de danswedstrijd, doen 
Max en Tjeng alsof ze door hun rug zijn gegaan bij het 
oefenen. Anna is opgelucht want ze is nog steeds bang dat 
de jongens met een rare act haar feestje zullen verpesten. 
Maar Flo en Melvin trappen er niet in en prikken door het 
leugentje van de jongens heen. Voor Max en Tjeng zit er 
dan niets anders op dan opbiechten dat ze echt niet kunnen 
dansen en dat ze dus ook geen act bedacht hebben. Anna 
biecht op haar beurt op dat ze de wedstrijd zo belangrijk 
vindt omdat ze bang is dat haar feest minder leuk wordt 
dan dat van Max en Flo vorig jaar. Dat brengt Flo op een 
idee voor een cadeau. En Max en Tjeng zijn opgelucht dat 
ze niet meer hoeven te dansen, maar ook teleurgesteld 
omdat ze het eigenlijk stom vinden dat ze niet durven te 
dansen. Melvin stelt daarom voor om hun wat moves te 
leren. 

Feiten:
-  Waarom vindt Anna de wedstrijd 

zo belangrijk?
-  Waarom heeft Flo geen tijd om 

nog een keer met Anna de dans 
te oefenen?

Beleving:
-  Als je naar een feestje gaat, 

geef jij de jarige dan meestal 
een cadeautje? Of geld? Of een 
tegoedbon? Wat vind je het 
leukst om te geven? En om te 
krijgen?

6. Max en Tjeng hebben inderdaad bijster weinig danstalent, 
tot grote wanhoop van Melvin, die tevergeefs probeert 
om zijn vrienden een paar dansmoves te leren. Gelukkig 
bedenkt hij net op tijd een oplossing. De avond van het 
feest is aangebroken en omdat Max en Tjeng, houterig als 
ze zijn, inderdaad geen danstalent hebben, hebben ze op 
aanraden van Melvin een robotdans ingestudeerd. Als twee 
mensrobots bewegen ze over het podium. Met succes, want 
ze winnen de prijs voor de meest bijzondere dans. Melvin 
wordt eerste in de danswedstrijd en Flo geeft Anna een 
dagboek cadeau, zodat ze voortaan haar zorgen daaraan 
kan toevertrouwen. Al met al wordt het feest een groot 
succes en Anna is opgelucht en blij. 

Feiten:
-  Wie wint er een prijs bij de dans-

wedstrijd? 
-  Wat geeft Flo aan Anna cadeau? 

Wat zegt ze erbij?

Beleving:
-  Heb jij weleens een dansje 

moeten instuderen voor school 
of ergens anders voor? Leerde je 
het snel? En vond je het leuk of 
juist niet?


