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opdrachten bij het boek Prinses Primula

Introductie
De auteur
Petra Thomas is leerkracht verteltheater en schrijfatelier en schrijft al zolang ze zich kan herinneren. Het
begon met gedichtjes op de oude typmachine in de
woonkamer van haar ouderlijk huis en landde later in
een literaire blog en haar eerste kinderboek. ‘Prinses
Primula en de heks van Eruca’ is haar debuut.

Prinses Primula en de heks van Eruca
Prinses Primula voelt zich al zo lang ze zich kan herinneren
anders dan de anderen. Ze houdt van spelen en zingen en
vindt haar kroontje het leukst als het scheef staat. Dat tot
grote ergernis van haar moeder, die vindt dat alles recht moet zijn. Haar vader heeft nooit
tijd voor haar en haar grote zus vindt haar maar onnozel. Iedereen gedraagt zich koud en
kil en Primula is de enige in het koninkrijk die kan lachen en huilen. Op een dag verschijnt
de geest van Dio, Primula’s overleden broer. Hij is uit de Sprookjeshemel teruggekomen
om haar te vertellen over de heks van Eruca en de vloek die ze uitsprak. Hij vertelt Primula
dat alleen zij de ban kan breken. Samen met de geest van Dio ontsnapt Primula uit het
kasteel en gaat ze op zoek naar de heks van Eruca.

Een avontuurlijk verhaal
over koppigheid
en doorzettingsvermogen!

Opwarmertje
Laat de cover van het boek zien, maar kleef een post-it over de titel. Laat de kinderen
vertellen wat ze zien op de kaft van het boek. Waarover zou het verhaal gaan? Waarom
denk je dat?
Laat kinderen alleen of per twee een titel bedenken voor het verhaal. De nieuwe titels
worden besproken in de klas: waarom koos je voor die titel? (Je kan ook een kopie maken
van de cover met de weggelaten titel, de kinderen kunnen er dan hun zelfgekozen titel
met stift opschrijven. De ‘nieuwe’ kaften kunnen dan in de klas opgehangen worden.)

Aan de slag met het boek
Bijvoeglijke naamwoorden (hoe-woorden)
Op p. 15 kom je meer te weten over hoe de kasteeltuin eruitziet.
Lees dit stukje eerst voor.
•

Primula moest elke dag de bloemen mooi rechtzetten

		

met een stokje. Hoe zou de kasteeltuin eruitzien?

		

Laat de kinderen individueel de kasteeltuin tekenen.

		

Wanneer iedereen klaar is, laat je de tekeningen op

		

de banken liggen. Alle kinderen staan recht en

		

bekijken alle getekende kasteeltuinen. Laat hen

		

nadien terug op hun plaats gaan zitten. Wat viel

		

je op bij de tekeningen?

•

Geef hen post-its en laat hen bij elke tekening één of meerdere bijvoeglijke

		naamwoorden (hoe-woorden) schrijven. Vertel er op voorhand bij dat ze
		

de woorden ‘mooi’ en ‘lelijk’ niet mogen gebruiken, maar stimuleer hen om

		

via dit hoe-woord te beschrijven hoe de tekening is (Bv. kleurrijk, sober,

		

druk, klein, groot, donker, licht,…)

•
		

Laat hen nadien op een post-it een ‘gevoel’ noteren bij enkele tekeningen.
(blij, gelukkig, verdrietig, leuk, gezellig, …)

gelukkig

verdrietig

gezellig

•

Zelf bijvoeglijke naamwoorden verzinnen.

		

Er werden een aantal woorden weggelaten uit de zinnen op p. 60,

		

verzin zelf nieuwe bijvoeglijke naamwoorden in de zinnen:

		

Primula zag aan de

		

hemel een
zon staan. Die kwam net tussen

		enkele

wolkenslierten door.

		

Toen zag ik het ook. Een

		

vollemaan, maar dan

		

anders en met een

		

Een

		

Lees nadien het originele stukje voor uit het verhaal:

		

Primula zag aan de lichtblauwe hemel een stralende zon

		

staan. Die kwam net tussen enkele fijne wolkenslierten

dan
gloed.
maan dus, eigenlijk.

		door.
		

Toen zag ik het ook. Een perfecte vollemaan, maar dan

		groter dan anders en met een oranje gloed. Een
		gouden maan dus, eigenlijk.

Doe-opdracht ‘wolken’
In het boek staren Prinses Primula en Dio naar de wolken. (p. 53)
In een wolk zien ze een eend. ‘Die linkerkant, dat is haar snavel. En dan volg je de hals

en achteraan zit haar staart.’ Ineens zag Primula het. De eend leek op haar lievelingseend.
‘Zo gaat dat’, zei Dio. ‘Je ogen zien gewoon wolken, maar je hart ziet de eend.’
Ga samen met kinderen eens naar buiten en laat hen op hun rug liggen. Kijk eens naar
de wolken. Welke dingen, dieren, voorwerpen, zie je in de wolken? Je kan dit het best per
twee laten doen, de ene leerling kan aan de andere vertellen wat hij of zij ziet. Misschien
ziet de andere leerling in dezelfde wolk wel iets anders?

Muziek in het bos
Primula en Dio trekken door het bos. Lees het stukje over het bos op p. 56 voor. Doe dit bij
voorkeur ook echt in een bos.
Muzische doe-activiteiten in het bos, bv. tijdens de herfst:
•
		
•
		
•
		
•

Sta met de kinderen in een kring. Laat de ogen sluiten en luister goed. Wat hoor
je allemaal? Laat de geluiden van vogels nadoen door enkele kinderen.
Welke geluiden kan je maken met bladeren? Laat enkele kinderen dit in het
midden van de kring voordoen.
Neem wat bladeren met één hand en gooi ze omhoog (zorg dat er geen takjes
inzitten). Doe dit allemaal na een afgesproken teken.
Zorg dat je een tas met bamboestokjes bijhebt. Geef elk kind twee stokjes.

		

Klap een ritme voor, laat de kinderen dit ritme naklappen met de stokjes.

		

Laat hen zelf geluid maken door met de bamboestokjes op allerlei bomen,

		

natuurlijke materialen… te tikken. Hoe klinkt het wanneer je dit op een

		

dikke boomstam doet en op een dunnere boomstam? Op andere takken?

		

Op de grond?

Creatief schrijven: ‘De Sprookjeshemel’
In het verhaal vertelt Dio dat hij naar de ‘Sprookjeshemel’ ging. (p. 61)
Hoe zou zo’n sprookjeshemel er volgens jou uitzien?
•
		
•

Schrijf hier zelf een tekst over waarin je beschrijft hoe deze hemel er volgens
jou uitziet en wat er allemaal is.
Maak hier nadien een tekening bij die goed bij je tekst past.

Wanneer iedereen klaar is, haal je de tekeningen op en hang je ze op het bord. Vraag wie
z’n tekst wil voorlezen. De andere leerlingen dienen goed te luisteren. Welke tekening past
er bij de voorgelezen tekst? Lukt het om alle tekeningen bij de juiste tekst te plaatsen?

Paddenstoelen!
In het bos volgen Primula en Dio het paddenstoelenspoor. Er waren grote, stevige met
een breed, plat dak. Een eindje verder waren er gerimpelde rode…
•

‘Outdoor-learning’ / ‘natuurspeurtocht’: Ga met de kinderen op

		

paddenstoelenzoektocht in het bos. Neem een determinatiekaart mee voor

		

de juiste benamingen van de gevonden paddenstoelen. Laat de kinderen

		

foto’s trekken die je nadien in de klas kan gebruiken. Laat hen ook eens

		

onder de hoed van de paddenstoelen kijken (aandacht voor het niet plukken

		

van de paddenstoelen). Gebruik correcte benamingen voor de delen van de

		

paddenstoel (voet, ring, steel, hoed, plaatjes…)

•

CLIM-Groepswerk (Coöperatief Leren in Multiculturele Groepen): In de klas

		

kies je samen met de kinderen over welke paddenstoelen jullie meer informatie

		

zullen opzoeken. Dit kan aan de hand van de foto’s die de kinderen maakten,

		

maar ook via een zoekplaat of determinatieplaat. Elke groep krijgt een andere

		

soort paddenstoel waar ze meer info over dienen op te zoeken. Zorg dat er

		

allerlei zakgidsen en veldgidsen over paddenstoelen in de klas zijn (kinderen

		

kunnen deze van thuis meebrengen of deze kunnen via de lokale bibliotheek

		

ontleend worden) en ze via internet allerlei info kunnen opzoeken.

		

Werk met een taakverdeling (bv. materiaalmeester,

		

verslaggever, bemiddelaar, organisator) binnen de

		

groepjes. Laat hen nadien ook een creatieve verwerking

		

van deze paddenstoel maken. Dit kan een knutsel-

		

werkje zijn, een gedicht… Laat hen hierin de vrije

		keuze.
		
		

Laat elk groepje nadien hun paddenstoel

		

voorstellen aan de anderen.

		

Bespreek nadien ook het proces en het product

		

(wat verliep er goed tijdens het groepswerk,

		

wat minder goed, wat vonden de anderen

		

van de voorstelling, welke tips nemen we mee

		

naar een volgende keer…?)

Kleurenexperimenten
Fragment op p. 67:

Opnieuw keek Primula in zijn ogen. Ze waren helderblauw. Het blauw van de hemel in
het midden van de zomer, dacht ze. Niet licht- of donkerblauw, maar diepblauw.
Dit fragment leent zich goed om lichte en donkere kleuren te bespreken en kleuren
te mengen.
Geef kinderen verschillende kleuren aquarelverf. Het mengen begint al wanneer je
een kleur met water aanlengt. Hoe meer water je toevoegt, hoe lichter de kleur.
Een waterig rood maakt roze op wit papier.
Laat kinderen enkele kleuren lichter en donkerder maken.
Wanneer je met acrylverf of plakkaatverf werkt, kan je de kleuren mengen op een palet.
Handig om een paar basiskleuren te mengen en kinderen te laten uittesten.
Je kan ook de kleurencirkel erbij nemen.
Enkele weetjes:
-

Wit en zwart kan je niet mengen.

-

Blauw, geel en rood kan je niet mengen. Dit zijn primaire kleuren.

-

Groen, oranje, paars zijn secundaire kleuren. Deze kan je maken met de

		
-

primaire kleuren. De verhouding bepaalt de tint.
Bruin kan je maken met bv. rood en groen.

Laat kinderen ook eens experimenteren met het toevoegen van wit bij een kleur.
Welke kinderen proberen de diepblauwe ogen van Amar in het verhaal te creëren?

Brandnetelthee maken
Amar maakt in een ketel water brandnetelthee. (fragment op p. 68)
Bespreek met de kinderen ‘brandnetels’. Ze zullen deze plant
voornamelijk kennen van de bladeren die voor enorme jeuk
kunnen zorgen.
Zoek met de kinderen wat meer info op over brandnetels.
Je kan, net zoals in het verhaal, met de kinderen echte
brandnetelthee maken. Zoek de voordelen van het gebruik
van brandnetelthee samen met hen op. Als je brandnetelthee
van verse bladeren wil maken, dien je deze eerst te wassen.
Laat de verse bladeren dan minimaal 24 uur trekken in gekookt water.
Bij gedroogde bladeren, hoef je de brandnetelblaadjes maar even in het gekookte water
te plaatsen.
Leuk om zowel thee te maken van verse als gedroogde bladeren. Er kunnen allerlei leuke
theepotten en tasjes meegebracht worden door de kinderen zelf.
Hou ook een klasgesprek over welke kinderen graag thee drinken, wie niet. Voegen
sommigen suiker of melk toe…?

Bloemen
-

In het verhaal komen verschillende planten en bloemen aan bod

		

(Rododendron, Koekoeksbloem, Lievevrouwebedstro…). Laat kinderen

		

deze bloemen eens op internet of in een veldgids opzoeken. Zo weten ze

		

hoe deze planten en bloemen eruitzien en kunnen ze wat info erover opzoeken.

		

Ook worden er veel bloemennamen gebruikt: koning Clematis, prinses Primula,

		

koningin Dahlia, de zus Rosalia en wonen ze allen in het koninkrijk Floralia.

		

Laat ook deze bloemennamen eens opzoeken.

-

Een leuke activiteit met kinderen is om ‘strandbloemen’ te maken (of bloemen

		

die in het boek voorkomen). Je kan ervoor opteren om in groepen te werken

		

en elke groep een bepaalde bloem te laten maken. Of alle kinderen individueel

		

te laten kiezen en hun creativiteit de vrije loop te laten.

		

Ook leuk om hiermee een ‘bloemenwinkel’ op te richten in de klas. Kinderen

		

kunnen dan bij elkaar bloemen komen ‘kopen’, laat hen zelf prijskaartjes bij

		

de bloemen / boeketten maken en laat hen met speelgoedgeld of echt

		

geld ‘betalen en teruggeven’ inoefenen.

-

In het verhaal laat prinses Primula Amar 10 keer ‘roestrode Rododendron’

		

uitspreken. Laat de kinderen dit ook eens doen. Kennen ze nog andere

		

‘tongbrekers’? Je kan hen ook nog andere tongbrekers laten opzoeken of als

		

leerkracht zelf voorzien om in te oefenen. Hilariteit alom!

-

Prinses Primula krijgt in het boek een amulet van Amar. In deze amulet zit

		

een prachtige gedroogde bloem. Leuk om ook met de kinderen eens te maken.

		

Je kan lege amuletten kopen. Laat de kinderen zelfgevonden bloemen drogen

		

en in de amulet stoppen. Je kan deze gedroogde bloemen eventueel ook

		

lamineren en hiermee een amulet maken.

Steenmannetjes
Amar maakt allerlei steenmannetjes met hoofden en lichamen. Leuk om dit met kinderen
ook eens te maken van bijvoorbeeld keien. Je kan de keien laten beschilderen of met klei
aan de slag gaan en ‘steenmannetjes’ maken waarbij het lichaam gemaakt werd door
klei over een steen te boetseren en dan met de klei nog armen, benen en een hoofd te
maken. Hierbij kunnen kinderen ten volle muzisch bezig zijn. Wanneer de kleimannetjes
droog zijn, kan je ze nog beschilderen en hiermee kunnen dan nog rollenspelen gespeeld
worden.

De heks…
Lees de beschrijving over de heks voor (p. 95 in het boek)

De gedaante was graatmager en om haar knoken hing een
donker gewaad. Haar haar was dun en grijs en leek op
spinnenwebben. Diep in haar gerimpelde gezicht lagen
twee lege ogen. Primula’s maag kromp ineen toen ze
die ogen zag. Ze waren leger dan leeg.
Laat kinderen de heks tekenen aan de hand van de
beschrijving. Laat hen dan de tekening inkleuren.
Nadien kan je elkaars tekeningen bewonderen en bespreken.
Lijken de tekeningen op elkaar? Wat is er hetzelfde? Wat is er verschillend…?
Laat nadien pas de illustratie in het boek zien en vergelijk met de tekeningen van
de kinderen.
Laat de kinderen de heks tekenen wanneer ze van het levenselixir gedronken heeft.
(Fragment op p. 113) Wat zijn de verschillen met de eerste getekende heksen?

Sociaal-emotionele
spelcarrousel
Prinses Primula draagt een kroontje. Ze draagt het niet mooi recht zoals haar mama het
wil, maar scheef. Je mag je kroontje dragen zoals het jou past (bij Primula is dat scheef,
maar dat kan op zoveel manieren), en aanvaarden hoe anderen hun kroontje dragen.
Het scheef dragen van het kroontje van Primula kan een mooie aanzet zijn om eens te
gaan kijken hoe kinderen naar zichzelf en naar de ander kijken.
Hou een gesprekje met de kinderen over anders zijn en verschillen. Je kan dit doen aan
de hand van het uiterlijk, karakter, verschillende kledingstijlen en gewoonten, verschillende eetgewoonten, gezinssamenstellingen… Aan de hand van dit filosofisch gesprek
kan er dan verder op ingegaan worden in een spelcarrousel met verschillende hoeken:

Tekenhoek/knutselhoek
De tekenhoek/ knutselhoek is ingericht met enkele spiegels, kleurkrijtjes (voorzie ook
huidskleur in verschillende tinten), schmink, verf, papier en allerlei creatief materiaal. Je
kan verschillende opdrachten geven waaruit de kinderen kunnen kiezen:
•
		

Teken jezelf met een kroontje op. Je mag zelf kiezen hoe je kroontje eruitziet
en hoe je dit op je hoofd tekent.

•

Teken jezelf in een andere huidskleur.

•

Maak zelf een kroontje zoals prinses Primula, plaats het op je hoofd hoe je

		

zelf wil en laat een ander kind een foto ervan nemen. Leuk om deze foto’s

		

nadien in de klashoek op te hangen. Ook leuk om van deze foto’s een memory

		

te maken waarmee de kinderen dan nadien mee kunnen spelen. Of de foto’s

		

kopiëren en gebruiken voor een spelletje ‘Wie is het?’.

•

Maak een tekening van een vriend in de klas.

•

Kijk boos, blij, droevig in de spiegel en laat een ander kind jou tekenen.

		

Dit kan ook op een leitje met krijt of met stift.

Poppenkast
Laat kinderen zelf vingerpoppen of stokpoppen maken van enkele figuren uit het boek
(bv. Prinses Primula, Dio, de koningin, de koning...). Met de personages kan je alle kanten
uit. Laat hen dan nadien vrij spelen en een voorstelling geven voor de anderen. Welke
scènes zullen de kinderen kiezen? Hoe wordt prinses Primula gespeeld? In de belevingswereld van kinderen is alles mogelijk!
Ook leuk om dit via een verteltafel te doen. Voorzie dan enkele achtergronden die de
kinderen kunnen gebruiken (kan ook van enkele illustraties uit het boek). Ze kunnen de
vingerpopjes of stokpoppen ook gebruiken die ze maakten voor de poppenkast.

Memory/Wie is het?
Maak zelf een memory met allerlei verschillende mensen op. Je kan ook foto’s van de
kinderen zelf gebruiken. Speel hier memory mee of maak er een tweede spel van zodat
je ‘Wie is het?’ kan spelen. Leerlingen dienen dan gericht ja/neen-vragen te stellen aan
elkaar om te weten te komen welk kaartje de andere heeft.

