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Leerdoel
Meten en wegen: inhoud, meten en vergelijken. 
Met materialen wordt gemeten en een 
vergelijking gemaakt wat wel in de koffer past. 

Materiaal
•   Boek Willewete (DE WERELD):  

Op reis met de auto
•   Koffer 
•   Vakantieartikelen. Bijvoorbeeld: 

tandenborstel, kleding, strandbal, emmertje, 
schepje.

Voorbereiding
Neem een paar koffers en/of tassen mee. 

Inleiding
Lees het boek voor en bekijk het samen met de 
kinderen. 
Stel daarbij de vraag: Kun je alles meenemen 
op vakantie? Waarom wel, waarom niet? 

Kern
Als je met de auto op vakantie gaat, kun je niet 
alles meenemen. Je moet kiezen. Wat neem je 
wel en wat neem je niet mee.
We gaan een koffer inpakken voor de vakantie. 
Wat moet er allemaal in? Past alles er ook in? 
En als niet alles past, wat laat je dan thuis? Hoe 
zorg je dat je toch veel mee kunt nemen? Blaas 
je de strandbal op of juist niet? 

U kunt de kinderen vooraf ook vakantieartikelen 
mee laten nemen en die dan inpakken. 
Met koffers (of tassen) in verschillende grootte 
kan worden vergeleken en gemeten wat wel en 
niet in de koffer past.  

Afsluiting 
Teken in de koffer op de volgende pagina wat jij 
meeneemt op vakantie. De kinderen kunnen ook 
uit tijdschriften en folders artikelen knippen en 
die in de koffer plakken.

TIP
Laat de koffers van verschillende grootte 
in de poppenhoek staan. De kinderen 
kunnen hier dan passen en meten wat er 
wel en niet in de koffer past. 

Riet Oosterveld 
Leerkracht groep 1-2
Obs de Noorderbreedte

 

Lesidee bij Willewete (DE WERELD):  
Op reis met de auto, Uitgeverij Clavis



© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 2 van 2

Kleuterplein | Lesidee bij Op reis met de auto | groep 1 en 2 |  Mijn Malmberg


