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Van de auteur 
Hallo allemaal, mijn naam is Maud van Wissen. Ik ben kleuterleerkracht op 

basisschool Gerardus Majella in Heerlen. Ook ben ik lid van de werkgroep 

carnaval bij ons op school. De laatste jaren zien wij dat er steeds minder animo 

is voor de carnaval, terwijl het zo’n mooi feest is. Daarom zetten wij ons samen 

met d'r Heksenbergse Vasteloavends Verein in om de carnaval weer op te 

laten bloeien in de wijk. Dit doen we door de kinderen les te geven over 

carnaval (cultuureducatie). Voor de kleuters mocht ik de lessen bedenken. Echter vind ik het ieder 

jaar weer lastig om met carnaval een thema uit te werken. Er zijn geen boeken waarin het echt over 

carnaval gaat. Het gaat meestal over het circus of verkleden.  

In 2019 schreef Bas Ortmans het boek: Prins Nora. Gelijk was ik verkocht. Eindelijk een boek dat echt 

gaat over de carnaval in Limburg. Ik las het voor aan de kinderen en spontaan groeide er een thema 

uit voort. Toen is het idee geboren om rondom dit boek de lessen te bedenken. Zo ontstond dit 

kleuterproject. Ik hoop dat door dit thema meer kleuterleerkrachten kunnen genieten van dit 

geweldige boek en mega leuke thema. Zo hoop ik dat de carnaval blijft leven, zeker bij de 

allerjongsten! 

 

A L A A F ! 
  



Lesrooster 
 Indien er ook een vrijdag in de lesweek is, kun je vrijdag gebruiken als inhaal- en afmaak dag; 

 Lukt een activiteit in een week niet, niet erg, gebruik de derde uitloopweek om het in te 
halen of maak zelf een planning; 

 Alle woordspinnen e.d., die voortkomen uit de activiteiten, worden opgehangen in de klas.  
Zo krijg je een grote verzamelmuur van het thema. In het midden hang je op: ‘prins Nora’. 

Week 1 

 Taal Rekenen Overige activiteiten 

Maandag Startactiviteit  -Slingers maken 
-In de optocht 
 

Dinsdag Verkleedkleren Verkleedkleren 
sorteren 

Woensdag Prins zijn To-do-list 

Donderdag Prins herkennen Slingers meten 

Ter voorbereiding: verkleedkleren verzamelen, prinsenkleding, lege hoek maken. 

 

Week 2 

 Taal Rekenen Overige activiteiten 

Maandag Prins in de kist Raad van elf -Een prinsenpak 
-In de optocht 
-Oefenen voor het 
carnavalsfeest 

Dinsdag Carnavalsliedjes Kinderen in de optocht 

Woensdag Nieuwe woorden Rood, geel, groen 

Donderdag Afsluitende activiteit  

Ter voorbereiding: blik elke ochtend terug op de to-do-lijst, neem mee: grote doos en een kleine kist 
of doos 

 

Week 3 

 Taal Rekenen Overige activiteiten 

Maandag Nakijken to- do-list   

Dinsdag   Prins in de klas 

Woensdag   Optocht door de 
school 

Donderdag   Carnavalsfeest 

Ter voorbereiding: maak afspraken met de school en de vereniging over een carnavalsfeest, optocht 
en prins in de klas.  



Startactiviteit 

Prins Nora 
Doelen: 

 Vandaag maken de kinderen kennis met het thema; 

 De kinderen oefenen met het gericht antwoord geven op vragen; 

 De kinderen breiden hun woordenschat uit. 

Materiaal: 

 Boek: Prins Nora; 

 Prinskleding: steek, scepter, mantel 

 Tas; 

Voorbereiding: 

 Verkleed jezelf als prinscarnaval 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 

Stop de prinsenkleding en het boek in een tas, neem deze mee naar de kring. Vertel de kinderen dat 
je vandaag iets fantastisch bij je hebt. In de tas zit iets wat je heel graag wilt zijn.  

Opdrachten voor de kinderen: 

 Laat kinderen (die durven) voelen in de tas, laat de kinderen beschrijven wat ze voelen; 

 Laat kinderen raden wat er in de tas zit aan de hand van de beschrijvingen van mede 
leerlingen; 

Dan neem je een voor een de verkleding uit de tas en vraag je of de kinderen weten wat het is. Dan 
benoem je de verkleding: steek, scepter, mantel. Vervolgens trek je de kleding aan. Zo nu ben je de 
prins! Vertel aan de kinderen dat je de prins wilt zijn (ook als je een juf bent, ben je de prins en niet 
de prinses ;)). Niet zomaar een prins, maar prinscarnaval. Het lijkt je heerlijk, boven op de wagen, 
nachten dansen en vooral heel veel plezier te maken met alle mensen in het dorp/wijk/stad. 

Kern: 
Vertel de kinderen dat je zo graag de prins wilt zijn, nadat je het verhaal van Nora had gehoord. Dan 
neem je het boek en lees je het verhaal voor aan de kinderen. 

Na afloop van het verhaal kun je de volgende vragen stellen: 

 Wat was Nora’s grootste droom?; 

 Waren alle kinderen blij dat Nora prins was?; 

 Kunnen meisjes wel prins zijn?; 

 Wat moest de klas nog allemaal doen voordat ze carnaval konden vieren; 

! Zorg ervoor dat het voor alle kinderen duidelijk is, dat zowel jongens als meisjes prins kunnen zijn. 
Dat alle kinderen mogen zijn wat hen gelukkig maakt ! 

 



Afsluiting: 

Stel de volgende vragen aan de kinderen: 

 Wie wil er graag prins zijn? Bespreek waarom wel/niet; 

 Wie wil er graag de prinsenkleding aan? 

Leg vervolgens uit dat het niet allemaal tegelijkertijd kan, vraag aan de kinderen voor oplossingen. 
Hoe kunnen we er nu samen mee spelen? Opper zelf het idee dat het misschien een goed idee is om 
een prinsenhoek te maken later in de week. 

  



Taalactiviteiten 

Verkleedkleren 
Doelen: 

 De kinderen doen ervaringen op met het maken van een woordspin; 

 De kinderen breiden hun woordenschat uit; 

 De kinderen oefenen met gericht luisteren en antwoord geven; 

Materiaal: 

 Groot vel papier; 

 Gekleurde stiften; 

 Boek Prins Nora: pagina 1 (‘morgen is het carnaval’); 

Voorbereiding: 

 Zorg dat bovengenoemde materialen klaarliggen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Neem het boek prins Nora en vraag aan de kinderen of ze nog weten waar het verhaal over ging. 
Vertel dat jullie hadden bedacht een prinsenhoek te maken, maar dat je met één prinsenpak niet 
genoeg te spelen hebt. Vertel de kinderen dat je met het carnaval ook iets anders kunt zijn dan prins.  
Vertel dat in het verhaal sommige kinderen geen prins wilden zijn, maar iets anders. Lees pagina 1 
(‘morgen is het carnaval’) nogmaals voor. 

Kern: 
Vertel dat Luuk leeuw wilt zijn, Lot lerares, Sem superman en Soraya stewardess. Vraag aan de 
kinderen wat zij graag willen zijn met carnaval. Geef aan dat jullie er een woordspin van maken, 
anders kunnen jullie het nooit onthouden. In het midden schrijf je ‘verkleedkleren’. Een voor een 
mogen de kinderen iets opnoemen. Je schrijft het woord op en tekent er een plaatje bij. Is tekenen 
niet je ding, plak er dan later plaatjes bij. 

Afsluiting: 
Geef aan dat de kinderen wel heel veel hebben bedacht. Vertel dat je eens gaat bekijken welke 
kleding jullie op school hebben liggen voor in de hoek. Later gaan jullie deze bekijken. 

  



Prins zijn 
Doelen: 

 De kinderen maken een woordspin; 

 De kinderen breiden hun woordenschat uit; 

 De kinderen kunnen praten over hun gevoelens en luisteren naar de gevoelens van anderen; 

Materiaal: 

 Boek Prins Nora (pagina 3 t/m 10 – toen de meester het aan Nora vroeg t/m haar grote 
droom kwam uit.); 

 Groot vel papier; 

 Stiften; 

Voorbereiding: 

/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Pak het boek van Prins Nora er weer bij en vertel aan de kinderen dat jullie al hadden gezien dat de 
kinderen zich graag wilden verkleden. Benoem nogmaals wat de kinderen willen aantrekken: Luuk 
een leeuwenpak, Lot lerares, Sem superman en Soraya stewardess.  
Vraag aan de kinderen: 

 Hoe wil Nora graag verkleed?; 

 Vinden alle kinderen dat leuk?; 

 Waarom vinden kinderen dat gek?; 

Kern: 
Lees pagina 3 t/m 10. Van: ‘toen de meester het aan Nora vroeg… t/m haar grote droom kwam uit’. 
Wanneer je het stuk gelezen hebt, ga je terug naar pagina 5-6. Stel de volgende vraag: 

  Is de jongen aardig tegen Nora?; 

  Kunnen alleen jongens prins zijn?; 

  Maar als een meisje het heel graag wilt?; 

Ga dan door naar pagina 7-8, stel de volgende vragen: 

  Waarom is Nora zo verdrietig?; 

  Is het leuk om verdrietig te zijn?; 

  Wat kun je doen als iemand verdrietig is? 

Ga dan door naar pagina 9-10, stel de volgende vragen: 

 Wat doet de meester om Nora te troosten?; 

 Wat is jouw grootste droom? 

Vertel de leerlingen dat iedereen een droom mag hebben en dat je altijd in je dromen moet blijven 
geloven. Samen met de kinderen schrijf je hun dromen op in een woordspin. ‘Dromen’ schrijf je in 
het midden. Bij elke droom, kun je ook de naam van het kind erbij zetten of de foto van een kind 
plakken. Probeer van elke droom een korte tekening te maken of een plaatje erbij te plakken. 
Wanneer een kind geen droom heeft, is dat niet erg.   



Afsluiting: 
De dromen worden in de klas gehangen, zo wordt iedereen elke dag aan zijn droom herinnerd. 
Misschien komen je dromen, dan nog een keer uit! 
Vertel de kinderen dat het feest voor Nora kan beginnen en ook in de klas gaan jullie aan de 
prinsenhoek beginnen. 

  



Een prins herkennen 
Doelen: 

 De kinderen leren nieuwe woorden: scepter, steek, veren, mantel, pak; 

 De kinderen oefenen met het onthouden van woorden d.m.v. visuele ondersteuning (visueel 
geheugen); 

Materiaal: 

 Scepter; 

 Steek met veren; 

 Mantel; 

 Prinsenpak; 

 Doek of deken; 

 Boek Prins Nora (pagina 13-14, ‘Luuk had bedacht.. t/m en natuurlijk de muts met veren’); 

 Foto van een prins (kijk bij de vereniging in jouw dorp/wijk/stop); 

Voorbereiding: 

 Leg alle voorwerpen in de kring, laat de deken nog even aan de kant liggen; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Lees pagina 13-14 voor, van ‘Luuk had bedacht.. t/m en natuurlijk de muts met veren’.  Vraag aan de 
kinderen: 
- Hebben jullie al eens een prins gezien?; 
- Hoe ziet een prins eruit?; 
- Wat heeft hij in zijn aan hand?; 
- Waarom heeft hij dat vast?; 
- Wat heeft hij op zijn hoofd?; 

Bekijk samen de foto van de prins en benoem de scepter, steek, veren, mantel, pak. 

Kern: 

- Vraag aan de kinderen of ze iets zien liggen in de kring, wat van de prins is; 
- Vraag aan de kinderen of ze de juiste woorden kunnen noemen bij het voorwerp; 
- Noem dan zelf alle voorwerpen op; 

Dek alle voorwerpen af en pak één voorwerp weg. Haal de deken er dan weer af, vraag: ‘wat heb ik 
weggepakt?’. Het is de bedoeling dat kinderen het juiste begrip noemen, lukt dat niet mogen ze het 
ook omschrijven. Dan noem je zelf het juiste begrip. Zo ga je een tijdje door. 

Afsluiting: 
Zo jullie weten nu hoe een prins eruit ziet en kunnen al zijn attributen benoemen. Komende week 
gaan jullie zelf een prins knutselen en aankleden. De spulletjes worden weer teruggelegd in de 
prinsenhoek. Doe het zo: 
- Wie kan het voorwerp terug leggen wat de prins in zijn hand heeft? Hoe heet het? Het kind 
benoemt het en ruimt het op; 
- Wie kan het voorwerp terugleggen wat de prins op zijn hoofd heeft? Hoe heet het? Het kind 
benoemt het en ruimt het op; 
- Wat ligt er nu nog? Het kind benoemt het en ruimt het op; 



Prins in de kist 
Doelen: 

 De kinderen kunnen horen waar een geluid vandaan komt (auditief geheugen); 

Materiaal: 

 Prinsensteek;  

 Boek Prins Nora (pagina 15-16: na een nachtje slapen.. t/m in een grote versierde kist); 

 Grote doos; 

Voorbereiding: 
/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vraag aan de kinderen wat ze tot nu toe al hebben gedaan rondom prins Nora. Vertel dat jullie 
vandaag  weer  een leuke opdracht gaan doen! Lees pagina 15 en 16, van: ‘na een nachtje slapen.. 
t/m in een grote versierde kist).  
Vraag aan de kinderen: 
- wie zou zich ook wel eens willen verstoppen?; 

Kern: 
Leg uit dat één kind de prins mag zijn en zich mag verstoppen ergens in de klas. De andere kinderen 
doen hun ogen dicht. Wanneer de prins verstopt is, roept hij: ‘alaaf!’. Dan mogen de andere kinderen 
raden waar het geluid vandaag komt. De kinderen mogen naar deze plek wijzen, één kind mag de 
prins dan komen halen. Zo gaat het een tijdje door. Let erop dat de kinderen niet steeds dezelfde 
plek kiezen. 

Afsluiting: 
Bespreek of jullie ook een kist hebben, in de prinsenhoek. Vertel dat je een grote doos hebt 
meegenomen, waarin de prins zich kan verstoppen. Eén leerling brengt deze doos naar de hoek. 

  



Sjoenkelen en polonaise:  
Doelen: 

 De kinderen weten wat ‘sjoenkelen en polonaise betekent’; 

 De kinderen kunnen ‘sjoenkelen en polonaise lopen’ uitvoeren; 

 De kinderen kunnen een woordspin maken met carnavalsliedjes; 

Materiaal: 

 Boek Prins Nora (pagina 19-20, van: het feest kon nu beginnen.. t/m werden luidkeels 
meegezongen); 

 Muziek: Wiel Knipa – d’r Sjoenkelwals; 
Muziek: Frans Theunisz – Roed, Geel en greun; 

 Telefoon, box, radio, computer om de muziek af te spelen; 

 Groot vel papier; 

 Stiften;  

Voorbereiding: 

 Zorg voor een goede, toegankelijk muziekinstallatie; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Lees pagina 19-20, van: ‘het feest kon nu beginnen.. t/m werden luidkeels meegezongen’). Vertel aan 
de kinderen dat de carnavalsliedjes luidkeels worden meegezongen in het verhaal van Nora. Vraag 
aan de kinderen wie carnavalsliedjes kent. Misschien kunnen je er samen een zingen. 

Kern: 
Maak met de kinderen een woordspin over alle liedjes die ze kennen. Het woord: ‘carnavalsliedjes’ 
staat in het midden. Probeer er plaatjes bij te maken (als dat lukt).  
 
Vraag daarna aan de kinderen hoe mensen dansen op deze muziek. Misschien kan iemand het 
voordoen. Wanneer een kind het woord polonaise noemt, sluit u hierop aan. Anders opper je het 
woord zelf. Vraag aan de kinderen wat een polonaise is en hoe je een polonaise maakt. Laat een 
aantal kinderen (die dit durven) dit voordoen. Het kan natuurlijk ook met de hele groep. 

Leg daarna uit dat de mensen ook ‘sjoenkelen’ met carnaval. Vraag of er kinderen zijn die dit voor 
kunnen doen. Daarna doe je dit zelf voor aan de kinderen. Samen met de hele klas, haak je in elkaar 
en gaan je sjoenkelen. Leg uit dat dit op rustige muziek gebeurt.  

Pak nu de muziek erbij. Zeg het volgende: ‘straks zet ik een liedje op en ik ben benieuwd wie mij kan 
vertellen of ik kan sjoenkelen of een polonaise kan lopen op dit liedje’.  Zet eerst ‘ d’r sjoenkelwals’ 
op. Laat het eventjes horen en zet het dan weer af. ‘Wie kan vertellen hoe we hierop bewegen?’. Leg 
nogmaals uit dat mensen sjoenkelen op rustige muziek. Dan sjoekelen jullie op het lied. Zet daarna 
‘roed, geel en greun’ op. ‘Wie weet nu hoe we moeten bewegen?’. Leg uit dat dit lied sneller gaat en 
je er een polonaise op kunt lopen. Loop vervolgens een polonaise met de klas. 

Afsluiting: 
Benoem nogmaals het verschil tussen sjoekelen en een polonaise lopen. Doe het nog één keer voor. 
Geef aan dat je zo kunt dansen op het carnavalsfeest. Zet een radio met muziek in de prinsenhoek. 



Nieuwe woorden 
Doelen: 

 De kinderen kennen de betekenis van de volgende woorden: raad van elf, prins, sjoenkelen, 
polonaise, scepter, mantel, steek met veren, aftellen; 

Materiaal: 

 Steek met veren; 

 Scepter; 

 Mantel 

 Carnavalsmuziek: ‘d’r Sjoenkelewals’ en ‘roed, geel en greun’; 

Voorbereiding: 
/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 

Vertel de kinderen dat ze nu al heel veel hebben geleerd over de carnaval. Benoem alle zaken wat 
zijn opgehangen in de klas (woordspinnen, versieringen, ed.). Vertel de kinderen dat er ook nieuwe 
woorden zijn geleerd. Leg uit dat de leerkracht iets voor gaat doen en de kinderen mogen dan 
benoemen hoe het heet. 

Kern: 

Zeg het volgende: 

- Verkleed jezelf als prins: ‘wie weet ik ben?’; 
- ‘wie weet wat ik op mijn hoofd heb?’; 
- ‘wie weet wat ik in mijn hand heb?’; 
- Dan kies je 11 kinderen uit, deze gaan bij je staan. ‘Hoe heet deze raad?’; 
- ‘Zullen we eens tellen tot 11’?; 
- ‘Wanneer tellen we af van 11 naar 0? Zullen we dat ook eens proberen?’’; 
- ‘Nu heeft de prins zin om te dansen. Zet ‘roed, geel en greun’ aan, hoe dans ik hierop?’ 

Samen lopen jullie de polonaise; 
- ‘Nu wil ik iets rustigere aan doen’, zet ‘d’r sjoenkelwals’ op. Samen Sjoenkelen jullie. 

Afsluiting: 

‘Wow, jullie kennen al heel veel woorden!’ Leg dan de prinsenkleding terug in de prinsenhoek. Door 
te benoemen: ‘wie kan de scepter wegbrengen?’, ‘wie kan de steek met veren terugbrengen?’, ‘wie 
kan de mantel terugbrengen?’. 

 

  



Rekenactiviteiten 

Verkleedkleren sorteren 
Doelen: 

 De kinderen kunnen kleding sorteren aan de hand van één kenmerk (bijvoorbeeld: kleur, 
stof, verkleed als mens, verkleed als dier); 

 De kinderen kunnen twee kledingstukken bij elkaar zoeken (bijvoorbeeld: kroon + jurk, broek 
en shirt);  

Materiaal: 

 Boek Prins Nora (pagina 1 ‘morgen is het carnaval’); 

 Verkleedkleren: piratenpak, prinsessenjurk, dierenpak, ect; 

 Bijbehorende accessoires: ooglapje, kroon, ect; 

 Vier gekleurde vellen (rood, geel, groen, wit); 

! Zorg ervoor dat je genoeg kleding hebt! 
 

Voorbereiding: 

 Heb je geen verkleedkleren op school, doe van te voren een oproep bij ouders; 

 Zorg ervoor dat je vier vellen bij de hand hebt, zodat ze gelijk gebruikt kunnen worden; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Geef aan dat je verschillende verkleedkleren hebt gevonden op school. Je laat ze aan de kinderen 
zien en legt ze in de kring op een grote hoop. Stel de volgende vragen: 
- wie ziet al welke verkleedkleren er liggen?; 
- wie ziet iets wat bij elkaar hoort?; 
- wie ziet iets waarvan je niet weet wat het is?; 

Bespreek deze kledingstukken. Vraag nu hoe we de kledingstukken beter kunnen zien. Wellicht 
bedenken de kinderen zelf om te sorteren. Doen ze dit niet dan opper je het idee zelf en benoem je 
duidelijk het woord ‘sorteren’. Vraag dan ook hoe ze het, het beste kunnen sorteren (setje bij setje of 
kleur bij kleur). 

Kern: 
Vertel de kinderen dat jullie er een sorteer spel van maken: 
- leg de vier vellen in de kring en benoem de kleuren; 
- leg de kleren op een stapel, zodat ze de vellen niet aanraken; 
- leg uit dat een kind een kledingstuk mag pakken en op de juiste kleur mag leggen, is het geen rood, 
geel of groen in het kledingstuk dan mag het kledingstuk naar wit; 
- laat een kind een kledingstuk pakken en op de juiste kleur leggen; 
- de andere kinderen controleren; 

Nadat jullie dit een tijdje hebben gedaan, vraag je aan de kinderen hoe je anders kunt sorteren. 
Bijvoorbeeld: zacht – niet zacht, jurken – broeken, dieren – mensen. Maak twee categorieën en ga 
door met sorteren.  



Afsluiting: 
Vertel dat je hebt gezien dat de kinderen heel goed zijn in sorteren, maar kunnen ze ook bij elkaar 
zoeken? Vraag aan de kinderen wie twee kledingstukken kan pakken die bij elkaar horen. 
Bijvoorbeeld: kroon-jurk, ooglap-piratenpak, broek met shirt.  
Laat een voor een de kinderen twee kledingstukken pakken en stapel ze netjes op, zodat de kleding 
wordt opgeruimd. Vertel dat kleding ook in de prinshoek komt en dat de kinderen daar ook mogen 
sorteren. Leg de kleding aan de kant. 

  



To do list 
Doelen: 

 De kinderen kunnen relevante hoeveelheden benoemen; 

 De kinderen kunnen gebruiken maken van de meetkundige begrippen: groot-klein, veel-
weinig; 

 De kinderen breiden hun woordenschat uit; 

Materiaal: 

 Vel papier; 

 Stiften; 

 Lege hoek; 

 Boek Prins Nora (pagina 11 t/m 12 – maar eerst de school versieren t/m het feest leek al 
begonnen); 

 Verkleedkleren + prinsenkleding; 

Voorbereiding: 

 Zorg ervoor dat je een lege themahoek hebt; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Neem het boek er weer bij en vertel dat de grote droom voor Nora uitkwam. Nora werd prins. Lees 
vervolgens pagina 11 en 12, van: ‘maar eerst de school versieren t/m het feest leek al begonnen’. 

Kern: 
Vraag aan de kinderen wat je allemaal nodig hebt om een carnavalsfeest te organiseren. Vertel de 
kinderen dat je het zo niet kunt onthouden en dat jullie een ‘to do lijst’ maken. Vertel dat, dat een 
lijst is waarop je schrijft wat jullie allemaal nog moeten doen of moeten maken voor een 
carnavalsfeest. Vertel ook dat de kinderen in de prinsenhoek al een klein feestje kunnen vieren. 
Vertel de kinderen dat de klas van Nora: ‘slingers en ballonen haalden en confetti’. Maak een lijst met 
de kinderen. Vertel dat wanneer jullie de materialen hebben, je het woord afvinkt. Wanneer alles is 
afgevinkt is het feest compleet. 
Wat de kinderen benoemen, moet wel een hoeveelheid bij. Bijvoorbeeld: 5 lange slingers, 50 
ballonen. Wanneer een kind een idee heeft, vraag je: ‘hoeveel hebben we ervan nodig?’. Wanneer 
een kind een veel te groot aantal noemt, bijvoorbeeld: miljoen ballonen. Vertel dan dat dit niet in de 
klas past en dat we zover niet kunnen tellen. Je doelt dus steeds op relevante hoeveelheden. Ook 
vraag je naar meetkundige begrippen: hebben we lange of korte slingers nodig? Hebben we veel of 
weinig confetti nodig? Op die manier vul je de to-do-list. 

Afsluiting: 
Hang de to-do-list op. Vertel de kinderen dat jullie snel aan de slag gaan om alles bij elkaar te 
verzamelen. Vertel ook dat de kinderen in de hoek mogen oefenen met het vieren van feest. Leg de 
spullen die jullie al hebben (verkleedkleren en prinsenpak) in de hoek. Vertel ook dat het er nu nog 
kaal uit ziet, maar dat jullie dat snel gaan veranderen en het feestelijk gaan aankleden. 

  



Slingers meten 
Doelen: 

 De kinderen kunnen meten met touw; 

 De kinderen kunnen de begrippen lang-kort correct gebruiken; 

Materiaal: 

 Touwen; 

 Lint aan een stuk; 

 Stukken lint (aantal leerlingen in de klas gedeeld door 2) 

 Scharen; 

 Lege hoek; 

 Boek Prins Nora pagina 11 t/m 12 – maar eerst de school versieren t/m het feest leek al 
begonnen); 

 Bakje of doosje; 

Voorbereiding: 

 Maak stukken lint in verschillende maten, voor elk tweetal 1 lint; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding:  
Lees pagina 11 en 12, van: ‘maar eerst de school versieren t/m het feest leek al begonnen’. Vertel aan 
de kinderen dat je vandaag slingers wilt maken, net zoals in het boek. Ook staat ‘slingers’ op de ‘to 
do list’, en deze wil je vandaag graag afvinken.  
 
Vertel de kinderen dat je allerlei materiaal hebt meegenomen en laat ze het lint en touw zien.  

 Vraag aan de kinderen of ze weten hoe het materiaal heet. Noem dan zelf: lint en touw; 

 Vraag aan de kinderen of ze weten wat het verschil is tussen de materialen; 

 Vraag dan welk materiaal korter is en welk materiaal langer; 

 Laat zien dat je het lint helemaal kunt uitrollen en dat, dat dus langer is. 

Kern: 
Vertel de kinderen dat je van het lint een slinger wilt maken, maar dat de slinger te lang wordt als je 
het helemaal uitrolt. Zijn er kinderen die kunnen meten? Van de ene kant van de prinsenhoek naar 
de andere kant. Laat twee kinderen met het lint meten en een derde kind, mag het afknippen. Dan 
mag een ander groepje van drie ook nog een slinger meten. Vervolgens vergelijken jullie welk van de 
twee linten langer/korter/hetzelfde is. Dan leg je de linten aan de kant en vertel je dat de kinderen er 
vlaggen voor gaan knutselen en als deze af zijn, worden ze opgehangen. 

Afsluiting: 
Nu krijgt elk tweetal een lint. Met het lint mogen de kinderen gaan meten waar ze dit lint kunnen 
ophangen. Bijvoorbeeld tussen twee kasten, twee stoelen, in de hoek. De kinderen gaan aan de slag. 
Na ongeveer 5 minuten komen ze terug in de kring. Elk tweetal laat horen waar de slinger 
opgehangen kan worden. Dan gaan deze linten in een bakje/doosje en worden in de prinsenhoek 
gezet om mee te spelen en te meten. 

  



Raad van elf 
Doelen: 

 De kinderen oefenen met tellen van 11 naar 0; 

 De kinderen oefenen met tellen van 0 naar 11; 

 De kinderen herkennen het cijfer 11; 

 De kinderen kunnen 11 kinderen of voorwerpen verzamelen; 

Materiaal: 

 Kaartje met het getal 11; 

 Boek Prins Nora (pagina 17-18: ‘de kist stond in de aula t/m wie had dat gedacht?!’); 

 Foto raad van elf (eigen vereniging); 

Voorbereiding: 

 Schrijf het cijfer 11 op een blaadje*; 

 Zoek een foto van de raad van elf van de vereniging;  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel dat jullie hadden gezien dat prins Nora zich had verstopt in de kist. Vraag het volgende aan de 
kinderen: 
- waarom verstopt de prins zich erin?; 
- wanneer komt de prins eruit?; 
- wie heeft dat wel eens gezien?; 

Lees pagina 17-18 van: ‘de kist stond in de aula.. t/m wie had dat gedacht?!’.  

Kern: 
Vraag aan de kinderen of ze weten wat een ‘raad van elf’ is. Leg dit kort uit en laat eventueel de raad 
van elf van jullie vereniging zien. Vraag vervolgens: 
- ‘Wie weet hoeveel 11 is?; 
- ‘Ziet iemand de 11 in de klas?’ 
Vraag een kind om de 11 aan te wijzen en pak je getalbeeld (kaart met 11*) erbij en laat het aan de 
kinderen zien. Tel vervolgens samen tot 11.  
- ‘Kan er iemand 11 kinderen verzamelen?’ 
Een leerling maakt een raad van elf, door 11 kinderen te verzamelen. 
Wanneer dit is gelukt tellen alle kinderen de raad van elf. Dan mogen deze kinderen gaan zitten. 
Vraag nog een paar kinderen om 11 voorwerpen te verzamelen (blokjes, kralen, stiften enz.). 
 
Tel vervolgens alle voorwerpen met de hele klas.  
Wanneer dit is gelukt, probeer je met de kinderen terug te tellen van 11-0.  

Afsluiting: 
Ruim de voorwerpen van elf op, doe het zo: ‘wie kan de 11 stiften opruimen?’ en 'wie kan de 11 
potloden opruimen?’. Vertel daarna dat jullie doen alsof jullie allemaal de prins zijn. Kruip net alsof in 
de kist. Maak je klein. Tel met de hele klas af van 11 naar 0, bij 0 mogen alle kinderen omhoog 
springen. 

  



Kinderen in de optocht 
Doelen: 

 De kinderen kunnen schatten hoeveel kinderen in de optocht zitten; 

 De kinderen kunnen natellen hoeveel kinderen er precies in de optocht zitten; 

 De kinderen kunnen het juiste getalbeeld aan een hoeveelheid koppelen; 

Materiaal: 

 Getalbeelden van cijfers; 

 Stoel; 

 Prinsensteek; 

 Boek Prins Nora (pagina 21-22, van: ‘aan het einde van de dag.. t/m totdat de schoolbel werd 
geluid); 

Voorbereiding: 
/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Lees pagina 21-22, van: ‘aan het einde van de dag.. t/m totdat de schoolbel werd geluid. Vertel de 
kinderen dat jullie binnenkort ook een optocht gaanlopen door de school, maar dat jullie deze eerst 
even in de klas moeten oefenen. Vertel dat een prins weet hoeveel mensen en kinderen er mee 
lopen. 

Kern: 
Leg uit: ‘straks is een iemand de prins die mag voorop zitten (op de stoel), dan gaan er kinderen 
achter de prins zitten in de optocht. Deze kinderen worden gekozen door de leerkracht. De prins mag 
dan raden hoeveel kinderen er in zijn optocht zitten. Daarna mag hij een kaartje kiezen met het juiste 
aantal kinderen. Dan komt er een nieuwe prins’. 
 
Dit spel speel je een aantal keer. 

Afsluiting:  
Kunnen de kinderen met z’n alle een optocht lopen? Oefen met de kinderen om een optocht te 
lopen en laat ze vervolgens weer lopen naar hun plekje in de klas. 

  



Rood, geel, groen 
Doelen: 

 De kinderen kennen de kleuren rood, geel en groen; 

 De kinderen kunnen voorwerpen sorteren in rood, geel en groen; 

 De kinderen weten dat rood en geel samen oranje wordt; 

 Herhalen resultatief tellen; 

Materiaal: 

 Vier gekleurde vellen in rood, geel, groen en oranje; 

 Voorwerpen in de klas; 

 Oranje voorwerpen; 

 Rode + gele verf; 

 Kwast; 

Voorbereiding: 

 Leg de vellen in de kring, maar oranje nog niet!; 

 Verzamel voorafgaand oranje voorwerpen; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel aan de kinderen dat jullie de klas al flink hebben versierd. Voornamelijk hebben jullie rood, 
geel en groen gebruikt. Leg uit dat dit de kleuren van carnaval zijn. Vandaag gaan jullie spulletjes 
sorteren in rood, geel en groen. 

Kern: 
Benoem de drie vellen in de kring: rood, geel, groen. Noem kinderen in de klas op die spulletjes 
mogen gaan halen en laat ze het voorwerp op de goede kleur leggen.  

Laat dan een oranje voorwerp zien. Vraag aan de kinderen, waar dit voorwerp moet liggen. Leg uit 
dat wanneer rood en geel gemengd wordt, dit oranje wordt. Doe dit voor met de verf. Leg dan het 
oranje vel erbij. Nu mogen kinderen ook oranje voorwerpen zoeken. 

Afsluiting: 
Nu wordt het spel andersom gespeeld: ‘wie kan er twee rode spulletjes weer terug leggen op de 
goede plek?’ ‘Wie kan alle oranje spulletjes terug leggen op de goede plek? Enz.  

  



Overige activiteiten 

Slinger versieren – fijne motoriek 
Doelen: 

 De kinderen knippen een driehoek uit in rechte lijnen; 

 De kinderen kunnen hun fantasie op papier zetten; 

Materiaal: 

 Gekleurd a4 papier met een driehoek erop getekend; 

 Stiften of potloden; 

 Scharen; 

Voorbereiding: 

 Teken op een a4 een driehoek (zodat elke leerling er één heeft); 

 Voer deze opdracht uit in kleine groepjes en niet met hele groep; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel de kinderen dat ze vandaag vlaggen gaan maken en deze aan het lint worden vastgemaakt, zo 
maken de kinderen dan slingers. De slingers worden opgehangen in de klas. 

Kern: 
De kinderen gaan aan de slag. Leg uit dat ze in rechte lijnen moeten knippen en niet ‘’de hoek om 
moeten’’. Doe het één keer voor en help dan de kinderen mee met knippen. Wanneer ze hebben 
geknipt, ruimen ze de rommeltjes op en gaan ze aan de slag met het versieren van de vlag. Ze mogen 
zelf beslissen hoe ze versieren: patronen plakken, tekenen erop, het mag allemaal. 

Afsluiting: 
De vlaggen worden vastgemaakt aan het lint. 

 

  



Een prinsenpak – fijne motoriek 
Doelen: 

 De kinderen oefenen met knippen en/of scheuren; 

 De kinderen plakken stukken papier op; 

 De kinderen kunnen een poppetje aankleden met papier; 

Materiaal: 

 Een leeg poppetje (kan getekend op papier of voorgevormd); 

 Sitspapier in verschillende kleuren; 

 Een hard papier als ondergrond (a4) 

 Plaksel of plakstiften; 

 Scharen; 

 Boek: 'Prins Nora'; 

Voorbereiding: 

 Voer deze opdracht uit in kleine groepjes en niet met de hele groep; 

 Teken vooraf de poppetjes op het papier of plak het voorgevormd poppetje al vast; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel de kinderen dat jullie een prinsenpak gaan maken, zoals Luuk doet in het boek. Pak eventueel 
het boek erbij het laat het zien.  

Kern: 
Vertel de kinderen welke materialen ze mogen gebruiken. Laat zien hoe je meet of een papier past, 
laat zien hoe je het knipt of scheurt. Laat vervolgens zien hoe je de plaksel gebruikt.  

Afsluiting: 
Laat de kinderen hun rommeltjes en materialen opruimen. 
Hang de pakken op in de klas. Indien het op de to-do-list staat vink je het af. 

 

  



In de optocht – grove motoriek 
Doelen: 

 De kinderen oefenen met gooien en vangen; 

 De kinderen oefenen met het lopen in een cirkel achter elkaar aan; 

 De kinderen lopen op het ritme van de trom; 

Materiaal: 

 Ballen of pittenzakjes (voor elk kind één); 

 Trom  

Voorbereiding: 

 Deze activiteit is in de gymzaal of speelzaal. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel de kinderen dat jullie vandaag gaan oefenen om in de optocht te lopen. In de optocht lopen de 
mensen op het ritme van de muziek. Vertel de kinderen dat ze in een cirkel door de kring gaan lopen, 
achter elkaar. Want anders gaan jullie botsen. Ze moeten luisteren naar het ritme van de trom. Geef 
aan welk ritme en welke handeling bij elkaar horen. Bijvoorbeeld: huppelen, lopen, springen, rennen. 
Beslis zelf hoeveel handelingen de kinderen tegelijkertijd kunnen uitvoeren. 

Kern: 
Wanneer bovenstaande lukt, krijgen de kinderen een bal of pittenzakje. Het spelletje is hetzelfde 
maar als de leerkracht roept: ‘alaaf!’ Gooien de kinderen het pittenzakje in de lucht en vangen het 
weer op.  
Begin rustig met alleen lopen en alaaf roepen, daarna kunnen opdrachten gecombineerd worden. 

Om het moeilijker te maken kunnen er ook twee groepen worden gemaakt, met één kind voorop (de 
prins). De kinderen volgen hun prins, de prins beslist de beweging maar moet wel gooien als de 
leerkracht, roept: ‘alaaf!’ Dus dan lopen alle kinderen achter de prins aan, wanneer de prins beslist 
om te rennen, rennen de kinderen. Het geluid van de trom doet nu niet meer mee.  

Afsluiting: 
Alle materialen verzamelen, alles opruimen. In de optocht rustig terug naar de klas. 

  



Oefenen voor het carnavalsfeest – grove motoriek 
Doelen: 

 De kinderen bewegen op de muziek; 

 De kinderen dansen de pasjes na die de leerkracht doet; 

Materiaal: 

 Muziek; 

 Box of radio; 

 Hoepels; 

Voorbereiding: 

 Zorg voor een goede muziekinstallatie;  

 Carnavals playlist geschikt voor kinderen; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel de kinderen dat tijdens de carnaval alle mensen dansen. Vandaag gaan jullie oefenen voor het 
optreden van jullie carnavalsfeest. Leer de kinderen eenvoudige pasjes aan. 

Kern: 
Oefenen van de dans. Dit is naar eigen invulling. 

Afsluiting: 
Speel het spel de stoelendans. Alle kinderen staan in een hoepel. Wanneer de muziek aangaat, gaan 
alle leerlingen dansen rondom de hoepel. Gaat de muziek uit, ga je zo snel mogelijk in een hoepel 
staan. De leerkracht pakt telkens hoepels weg. Ben je af, mag je blijven dansen maar niet meer in een 
hoepel gaan staan. Je mag dan ook even aan de kant gaan zitten. Wie overblijft heeft gewonnen. 

  



Extra activiteiten 

Nakijken to-do-list 
Doelen:  

 De kinderen controleren op de to-do-list of ze alles af hebben voor het feest; 

 De kinderen vertellen wat er nog moet gebeuren; 

Materiaal: 

 To do list; 

 Stiften; 

Voorbereiding: 

 Bekijk wat er nog moet gebeuren op de to-do-list; 

 Leg de materialen klaar die nog nodig zijn om de laatste puntjes af te vinken; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Neem de to-do-list en vertel de kinderen dat deze week het carnavalsfeest gaat plaatsvinden. Vraag 
aan de kinderen of ze kunnen controleren of ze alles hebben: ‘Staat overal een vinkje?’.  

Kern: 
Bespreek met de kinderen wat er nog moet gebeuren en verdeel taken. Dan gaan de kinderen aan de 
slag. 

Afsluiting: 
Kom weer bij elkaar en bekijk de lijst. ‘Is nu alles af?’. Vink de rest van de lijst af of bespreek wanneer 
de rest afgemaakt wordt. 

 

  



Prins carnaval op bezoek 
Doelen: 

 De kinderen kunnen gerichte vragen stellen aan prins carnaval; 

 De kinderen kunnen luisteren naar de prins; 

Materiaal: 

 Prins carnaval; 

 Briefje met vragen van de kinderen aan de prins; 

Voorbereiding: 

 Plan een afspraak met de prins van de school/wijk/dorp/stad; 

 Stel een aantal vragen op met de kinderen in de klas: ‘wat willen jullie graag weten van de 
prins?’. Dit kan ook tijdens de activiteit worden uitgevoerd. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel de kinderen dat straks de prins naar de klas komt. Leg uit dat ze vragen mogen stellen, schrijf 
deze vragen op. Het kan ook zo zijn dat de vragen al opgeschreven zijn in een eerdere activiteit. Zorg 
ervoor dat het ook vragen zijn over het prinsschap en de carnaval, help de kinderen met het stellen 
van vragen. 

Kern: 
De kinderen stellen vragen aan de prins. 

Afsluiting: 
De prins wordt bedankt en neemt afscheid. 

  



Optocht met klas/school 
Doelen: 

 De kinderen weten wat een optocht is; 

 De kinderen ervaren hoe het is om in een optocht te lopen; 

Materiaal: 

 Verkleding; 

 Wagentjes; 

 Muziekinstallatie;  

Voorbereiding: 

 Loop een optocht door de school; 

 Heeft de wijk/dorp/stad een optocht, kijk of je daarin mee kan lopen; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel de kinderen wat een optocht is, vraag wie al eens een optocht heeft gezien. Vertel de kinderen 
de gedragsregels van een optocht: 
- je blijft bij de groep; 
- je mag alaaf roepen naar de mensen; 
- je mag dansen op de muziek; 
(- je mag snoepjes uitgooien); 
- Bespreek hier ook de regels van de vereniging/school; 

Kern: 
Loop de optocht. 

Afsluiting: 
Bespreek hoe de kinderen de optocht hebben ervaren. 
- Wie vond het leuk?; 
- Wie wil het nog eens lopen?; 
- Wie loopt er graag mee?; 
- Wie kijkt er liever?; 

  



Carnavalsfeest 
Doelen: 

 De kinderen ervaren hoe het is om een carnavalsfeest te vieren; 

Materiaal: 

 Carnavalsmuziek; 

 Muziekinstallatie;  

 Leerlingen in hun carnavalspakje; 

 Een feestelijke zaal; 

Voorbereiding: 

 Zorg dat de ‘’feestzaal’’ in orde is, zodat het feest gelijk kan beginnen; 

 Zijn er kinderen die een feest als te heftig ervaren, zorg dan voor een alternatief; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Vertel de kinderen wat de bedoeling is van het feest.  Vertel gedragsregels en regels rondom de zaal 
(toiletbezoek, drinken enz.). 

Kern: 
De kinderen gaan naar het feest. Hier mogen ze lekker sjoenkelen, polonaise lopen, hossen of een 
eigen vulling ;). 

Afsluiting: 
Sluit gezamenlijk af door ervaringen te delen over het feest. 
- Wat vonden jullie ervan?; 
- Wie wilt er nog eens naar zo’n feest?; 
- Wie gaat er thuis nog carnaval vieren?; 
- Wie gaat er naar het carnavalsfeest van de vereniging?; 

 

 

  



Afsluitende activiteit 

Mijn droom 
Doelen: 

 De kinderen kunnen vertellen wat hun droom is; 

 De kinderen kunnen hun droom weergeven middels een tekening; 

Materiaal: 

 A5 papier voor elke leerling één; 

 Kleurpotloden; 

 Boek Prins Nora (pagina 23-24, van: Nora’s droom is uitgekomen.. t/m jouw droom uit laat 
komen’; 

 Kist of doos; 

Voorbereiding: 
/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesbeschrijving 

Inleiding: 
Lees de laatste bladzijdes van het boek: pagina 23-24, van: Nora’s droom is uitgekomen.. t/m jouw 
droom uit laat komen’. Vertel de kinderen dat ze nu ontzettend veel hebben geleerd over de droom 
van Nora. Vraag het volgende: 

- Wat was de droom van Nora?; 
- Is haar droom uitgekomen?; 

Kern:  
Vertel nu dat de kinderen zelf ook een droom hebben, deze hebben ze al eerder opgeschreven. Maar 
vandaag doen ze iets heel speciaals. Alle kinderen tekenen hun eigen droom. Noem suggesties: ‘ik wil 
al het speelgoed van de wereld’, ‘ik wil ter prinses worden’, ‘ik wil dat niemand meer ziek is’. Dan 
beginnen de kinderen met tekenen, de leerkracht schrijft er eventueel iets bij ter verduidelijking. Ook 
de namen van de kinderen en de datum wordt erop geschreven. Daarna stoppen de kinderen het 
blaadje met hun droom in een kist of doos.  

Afsluiting:  
Vertel de kinderen dat je de kist heel goed gaat bewaren en dat ze later als ze groot zijn, mogen 
komen kijken wat ze hadden opgeschreven. Dan kunnen ze samen kijken of hun droom is 
uitgekomen. 

Vertel vervolgens dat kinderen alles kunnen zijn wat ze maar graag willen, net zoals Nora! Ook al 
moesten kinderen in het begin eventjes lachen, aan het eind had iedereen de fijnste carnaval. Maar 
vooral Nora genoot enorm! En volgende week gaan wij net zo’n fijn feest tegemoet (tijdens de 
carnaval). 

 


