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Leerdoel:
deelnemen aan gesprekken
begrijpend luisteren
woordenschat

Materialen
•	 	woordkaartjes	thema	Vakantie	uit	map	 

De seizoenen of de gekleurde versie van de 
woordkaarten op mijnmalmberg.nl

•	 kaart	van	Raai	met	tekst

Voorbereiding
Print	de	kaart	van	Raai	en	de	woordkaarten	uit	
en knip de woordkaarten los. Hang ze duidelijk 
zichtbaar op een bord.

Inleiding
Raai	heeft	de	kinderen	een	kaart	gestuurd.	Laat	
de	foto	aan	de	kinderen	zien.	Waar	zou	Raai	
zijn? Praat even over de foto en wat de kinderen 
er allemaal op zien.
Lees	de	kaart	voor	en	stel	na	het	voorlezen	de	
volgende vragen:
-		 Waarom	is	Raai	niet	in	de	klas?
-		 Waar	is	Raai	nu?
-  Hoe is hij daar gekomen?
-		 	Wat	heeft	Raai	allemaal	meegenomen	op	

vakantie?
-		 Wat	heeft	Raai	allemaal	al	gedaan?

Betrek eventueel nog de persoonlijke ervaringen 
van de kinderen erbij. Ben je ook op vakantie 
geweest	naar	het	strand?	Net	zoals	Raai?	Ben	je	
ook met de boot gegaan? 

Kern
Raai	heeft	het	in	zijn	verhaal	over	vergeten.	
Hij heeft een souvenir omdat hij bang is dat 
hij zijn vakantie gaat vergeten. Hoe kunnen 
wij	Raai	helpen	om	zijn	vakantie	niet	te	
vergeten?	Vraag	de	kinderen	of	zij	iets	weten.	
Hoe	kunnen	we	voor	Raai	een	aandenken	aan	
zijn	vakantie	maken?	Zullen	we	voor	Raai	een	
vakantiefotoboek maken? (zie kernactiviteit Een 
vakantiefotoboek	uit	het	thema	Vakantie)	We	
hebben alleen maar één foto, dat is niet genoeg 
om een vakantieboek van te maken. Heeft 
iemand nog een idee? Wijs de kinderen op de 
woordkaarten als ze er zelf niet mee komen.

Bekijk de woordkaarten op het bord. Waar heeft 
Raai	het	allemaal	over	gehad	in	zijn	verhaal?	
Kies met de kinderen de kaartjes uit. Ga de 
woordkaarten één voor één langs en vraag 
steeds:	“Wat	zie	je	op	dit	plaatje?	Heeft	Raai	
het daarover gehad?”  Probeer met de kinderen 
de woordkaarten te schiften in voorwerpen en 
activiteiten.	Dit	heeft	Raai	meegenomen	en	dat	
heeft hij gedaan. Maak op het bord een gedeelte 
met	woordkaarten	waarover	Raai	het	heeft	
gehad en een gedeelte met de woordkaarten 
waarover	Raai	het	niet	heeft	gehad.

Afsluiting
Maak tijdens de werkles in groepjes één of 
meerdere bladzijdes voor het vakantiefotoboek 
voor	Raai.	Laat	die	kinderen	die	de	bladzijdes	
hebben gemaakt deze voordragen aan de 
overige kinderen.

Raai op vakantie
Keuzeactiviteit voor groep 1/2
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Stapje naar boven
Raai	heeft	het	over	nog	meer	zaken	gehad	
waarvan geen woordkaarten zijn. Maak met 
de kinderen woordkaarten van de ontbrekende 
woorden.

Stapje naar beneden
Lees	het	verhaal	zin	voor	zin	nog	eens	voor	
en kies steeds de woordkaarten die in de zin 
voorkomen.

Basiswoorden:
de boot
de camping
de schelp
de vakantie
thuisblijven
de zonnebril
de zwembroek
de boot
vliegen
mooi
het strand
de zee
de zwembroek
zwemmen
het nest
vergeten
gisteren
morgen
de auto 
de motor
wandelen
fietsen
de portemonnee
genoeg
toren
licht
het water
de foto
het fototoestel

Uitbreidingswoorden:
de passagier
het eiland
de kust
bijzonder
de duinen
het souvenir
zonnebaden
bijzondere
volgende
de bestemming
de ansichtkaart
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Hallo lieve kinderen!
Hoe gaat het met jullie? Ik miste jullie zo erg toen jullie op vakantie gingen. Alleen thuisblijven 
is saai! Daarom heb ik mijn rugzak gepakt en daar heb ik mijn spullen ingedaan. Een zonnebril, 
een zwembroek, een fototoestel en een portemonnee met allemaal glinsterende muntjes erin. 
En daarna ben ik maar gewoon een stukje gaan vliegen. Toen ik hoog in de lucht was, zag 
mensen aan de kust op een veerboot stappen. Ik wilde ook mee als passagier. Gelukkig had ik 
mijn portemonnee mee en kon ik een kaartje kopen. Weten jullie waar de boot naartoe ging? 
Naar	Vlieland!	Ik	zal	jullie	een	paar	dingen	vertellen	over	dit	mooie eiland. Ik logeer in een boom 
op de camping vol met tenten en caravans. En ik zie vanuit mijn nest de duinen en het strand en 
de zee. Het is een bijzonder eiland. Je mag hier niet met de auto of motor komen, je kunt hier 
alleen maar wandelen of fietsen. Gisteren ben ik naar het strand geweest en heb ik lekker liggen 
zonnebaden. Ik ben vriendjes geworden met de zeehonden. Die zie je hier genoeg! Ik ben 
vandaag naar de toren geweest, de vuurtoren van het eiland	heet	Vuurduin.	Hij	maakt	elke	
2 seconden eventjes licht om de schepen op het water te helpen.  Ik heb eergisteren een 
bijzondere schelp gevonden op het strand. Ik neem deze mooie schat mee als souvenir om deze 
vakantie niet te vergeten. Volgende week stuur ik jullie weer een ansichtkaart en dan maak ik met 
mijn fototoestel een foto van een andere bestemming. Nu ga ik nog even luieren en zwemmen!

Dag! 
Liefs	van	Raai

Kaart van Raai


