
INLEIDING: Neem enkele attributen van een heks mee naar 
de les, bijvoorbeeld een heksenhoed en een heksenneus, 
of neem een pop mee van een heks. Vraag aan de kinderen 
welke sprookjes met heksen ze kennen? Of vraag wie 
er wel eens in de Efteling geweest is (bijvoorbeeld met 
het schoolreisje)? Zet enkele woorden uit het sprookje 
van Hans en Grietje op het bord: bijvoorbeeld snoep, 
lollie, pannenkoek, heks, bos, verdwalen, steen, glanzen, 
broodkruimels, huisje, arm, knabbelen, vogels, zwaan. 
Bespreek met de kinderen wat alle woorden betekenen. 
Laat de kinderen raden welk verhaal wordt voorgelezen.

Doelgroep: Onderbouw (groep 2 tot en met 4)

THEMA: SPROOKJES

Snoephuisjes maken

Hans en Grietje 

WAT HEB JE NODIG

WAT HEB JE NODIG

Dit ga je maken!

Ontbijtkoek
Smarties
Engelse drop
Tum Tum
Winegums
Zure matten
Mes 
Viltstiften
Kleurpotloden
Papier 

Optioneel
Snoeplijm: (poedersuiker + 
water)
Kleurplaat voor jonge 
kinderen

DOEL

De kinderen kennen aan het einde 
van de les het verhaal van Hans en 
Grietje

De kinderen kunnen noemen wat de 
heks zegt ( Knibbel Knabbel Knuisje, 
wie knabbelt er aan mijn huisje?)

De kinderen kunnen 10 dingen 
benoemen die lekker zijn

Stimuleren van de creativiteit 
middels het ontwerpen van een huis
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Op het bord worden verschillende woorden uit het verhaal 
opgeschreven:
bijvoorbeeld snoep, lollie, pannenkoek,heks, bos, verdwalen, 
steen, glanzen, broodkruimels, huisje, arm, knabbelen, 
vogels, zwaan
Bespreek met de kinderen wat alle woorden betekenen. 
Laat de kinderen raden welk verhaal wordt voorgelezen.

Je kunt ook de praatplaat laten zien en, de kinderen 
verschillende dingen van de plaat laten benoemen.

VERWERKING:
1) Van ontbijtkoek en snoepjes maken de kinderen zelf een 
huisje van de heks.
 Benodigd: ontbijtkoek, smarties, Engelse drop, Tum Tum, 
winegums, zure matten mes,eventueel met poedersuiker en 
een beetje water lijm maken en snoepjes vastplakken.

2) Zelf een lekker huisje ontwerpen met snoepjes, pannen-
koeken,chocolade. Hoe zou jouw lekkere huisje eruit zien? 
Benodigd: viltstiften, kleurpotloden en papier. Voor jongere 
kinderen kn je een kleurplaat printen,oudere kinderen 
kunnen zelf een huis tekenen.

Of alternatief: de heks vindt dat ze te dik wordt en wil juist 
een gezond huis maken, zodat ouders met hun kinderen 
komen kijken. Hoe zou een gezond huis eruit zien? Dak van 
appelschijfjes, bloemen van sinaasappels en ramen van 
rijstwafels? Of dakpannen van boontjes en een schoorsteen 
van wortels?

Het boek Hans en Grietje wordt voorgelezen.
Na afloop worden er vragen over het boek gesteld: 
 Hoe vonden de kinderen de weg terug?
 Waarom konden de kinderen de 2e keer de weg niet 
 vinden?
 Wat zou je zelf doen als je verdwaald bent in het bos?
 Hadden de ouders van Hans en Grietje veel geld?
 Hoe zou jouw huis eruit zien als je een lekker huisje mag  
 bedenken? 

AFSLUITING:
Een aantal kinderen laten hun gemaakte tekening zien, de 
andere kinderen mogen vragen stellen over het huis.

Lekkere 
voorbeelden
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TIP

Start de verwerking met het 
ontwerpen van een snoephuisje 
op papier. Jonge kinderen 
kunnen een ontwerp van een 
huis op een kleurplaat maken, 
oudere kinderen kunnen zelf 
een huis tekenen met lekkere 
dingen. Snijd zelf de ontbijtkoek 
in plakken en zet per groepje 
kinderen een bakje met 
verschillende snoepjes klaar. 
Met ´lijm’ van poedersuiker en 
water kunnen de snoepjes op de 
ontbijtkoek vastgeplakt worden.
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OPBOUW VAN DE LES


