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Thema viering
Nee!!
Trefwoorden
Nee, groene monster, niet willen luisteren/ opruimen, logeren.
Inhoud
Evie is een meisje dat houdt van spelen en zingen en dansen. Tenminste als ze niet
in haar eigen huis is. Thuis is ze een monster! Wat mama ook zegt of vraagt, Evie
zegt altijd 'Nee, nee, en nog eens NEE!. Wat moet mama beginnen met zo'n
driftkopje?
Rollen/karakters
Evie, Mama, Sofie en de mama van Sofie.
Opmerkingen
Peuter Evie is lief, maar thuis gedraagt ze zich heel anders: ze zit in de 'nee-fase' met
driftbuien. Ze vindt de moeder van Sofie veel liever! Maar als Evie bij Sofie logeert,
merkt ze dat ze net als thuis opdrachtjes krijgt. Wat is het fijn als mama haar komt
halen!
In dit vierkante prentenboek staan vlotte waterverftekeningen in mooie, rustige
kleuren, geaccentueerd met losse lijnen, over een of twee bladzijden gedrukt, met de
tekst in de illustraties. Ze bevatten grappige, schetsmatige figuurtjes met eenvoudige
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'stipogen' en streepjesmonden en leuke details, zoals Evies knuffeldraakje dat overal
opduikt, en de poes die zich verschrikt achter mama verschuilt.
Op de schutbladen tekent Evie zonnetjes met gezichtsuitdrukkingen die haar humeur
weerspiegelen; op het voorplat staat ze in boze, koppige houding met de armen over
elkaar, omkaderd door de zwarte rookwolken die het draakje vanaf het achterplat
uitbraakt, met de veelzeggende titel in grote, zwarte letters gedrukt. Herkenbaar
peutergedrag in een knus prentenboek, om met (groot)ouders te lezen.
Bron: www.bol.com/nl

Voorbereiding
•

In de doos
Een klein knuffel draakje of een kopie van het draakje van Evie.

•
A.

Expressie
Boze bui monsters knutselen:

B.

Boze bui tekenen: de kinderen maken een tekening over de laatste keer dat ze
heel erg boos waren.

Viering
1.

Het begin
Zeggen en zingen “Wij zijn gekomen….” en “Dag vlam….”

2.

De doos
Een kleine draakje, knuffel of een afbeelding.
Laat de kinderen vrij associëren op de draak en vraag wat er gebeurd wanneer
een draak boos wordt.

3.

Het prentenboek
Voorlezen: het verhaal Nee, nee en nog eens nee!
Gesprekje: Evie wordt telkens boos op haar moeder wanneer die iets aan haar
vraagt. Hebben jullie dat ook wel eens? Hoe kan het dat ze niet boos wordt op
de moeder van Sofie?

4.
A.

Expressie
Boze bui monsters knutselen; meng verf met veel
water en blaas deze met een rietje over het papier.
Plak er twee oogjes op en teken een boze mond met
een zwarte stift. Bij gebrek aan oogjes kunt u ook de
ogen tekenen.

B.

De kinderen maken een tekening over de laatste keer
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dat ze heel erg boos waren.
5.

Gebed
Lieve God,
Wat fijn dat we allemaal
hier weer bijeen mogen
komen in de kring.
God, hoe komt het toch
dat we ineens zo boos
kunnen worden.
Soms weten we niet eens waarom we boos zijn.
We willen niet boos zijn op onze lieve papa of mama
maar soms zijn we dat ineens.
Wilt u dan bij ons zijn?
Zodat we weer rustig kunnen worden en papa en mama weer een knuffel
kunnen geven?
Dank je wel, God.
Amen.
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