FANTASIE-LES NAV HET PRENTENBOEK
“LOT EN BAS NAAR AMELAND”

Inleiding:
We staan met z’n allen op de pier bij Holwerd om naar
Ameland te gaan. ‘De kapitein is ziek, de veerboot vaart
niet!’, wordt er geroepen of er wordt gebeld of………

Kern:
We willen toch gaan. Hoe? De kinderen bedenken allerlei manieren om naar het eiland te
gaan: met de waterscooter, een roeiboot, een kano, etc. Als we in de rubberboot zitten
merken we dat de boot lekt en moeten we zwemmen. Van zwemmen worden we heel
moe en daarom neemt een zwerm meeuwen ons mee en ze laten ons bovenop de
vuurtoren los. Wat zien we daar? Als we zijn uitgekeken nemen we de trap naar beneden
(236 treden). Aan de voet van de vuurtoren kijken we omhoog en zwaaien naar de
meeuwen. We spreken af dat we ze weer kunnen roepen. Hoe? Van de vuurtoren lopen
we door de duinen naar het strand. We trekken de zwemkleding aan en willen gaan
zwemmen. Helaas, de rode vlag wappert in de wind, we mogen niet in de zee. Gelukkig
kunnen we wel spelen op het strand. Wat doen we? Na een poosje roepen we de
meeuwen (….). De meeuwen kunnen ons alleen naar de pier bij Nes brengen, ze moeten
vissen vangen. Wij eten ook iets lekkers. Wat?

Afsluiting:
We kunnen niet met de veerboot naar huis. Vraag: Kunnen we samen een brug bouwen
en zo weer in Holwerd komen? ? Manieren bedenken en uitvoeren. (Voorbeeld: alle
kinderen liggen naast elkaar op de buik met steeds ruimte tussen twee kinderen. Het
laatste kind stapt over alle kinderen en gaat aan het eind weer liggen. Zo stapt iedereen
over de brug totdat we weer in Holwerd zijn). In Holwerd staat een meneer met een pet
naar ons te zwaaien, het is de kapitein. ‘Dag kapitein, de volgende keer varen we graag
met jou mee naar Ameland!’

