
 Don Bosco vertelt 
 4.  over zijn handige papa die vroeg gestorven is 

 Doel 

 De kleuters leren iets meer over zijn papa en waarom hij zo vroeg gestorven is. De Don 
 Bosco pop vertelt zelf aan de kleuters. Dit geeft jou de kans om in gesprek te gaan met 
 de kleuters over zelf een huis bouwen, over een papa verliezen en verdrietig zijn. 

 Werkwijze 

 De pop zit deze keer in de bouwhoek van de klas, met blokken, een zaag en een hamer. 
 Je merkt hem op, gaat ernaartoe en vraagt: 

 “Dag Giovanni, waarom zit je in onze bouwhoek? Wat ben je aan het doen?” 

 De pop antwoordt dat hij een huis aan het bouwen is. Net zoals zijn papa dat heeft 
 gedaan. Hij vertelt aan de kleuters dat zijn papa hun huis helemaal zelf heeft gebouwd. 
 Hij bouwde voor zijn gezin een klein huisje. Je neemt de kleuters mee naar de 
 bouwhoek of brengt de pop van de bouwhoek naar  de vertelkring. De kleuters kennen 
 Don Bosco waarschijnlijk ondertussen al goed dus moet je hem niet meer introduceren. 

 Je laat de pop de kleurplaat nemen en laat hem vertellen. 
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 “Dit ben ik in mijn slaapkamer. Ik ben graag in mijn  huisje want daar voel ik mijn papa 
 dichtbij. Heb ik je al verteld dat mijn mama en papa niet veel geld hadden? We waren arm. 
 Maar mijn papa was gelukkig wel handig. Hij werkte heel hard op het veld en verdiende zo 
 wat centjes. Hij spaarde goed en op een dag kon hij kleine stal kopen. Van die stal heeft 
 hij voor ons een mooi huisje gemaakt. Met stenen en houten planken, een truweel, een 
 zaag en een hamer. Hij kon dat goed.” 

 “Hebben jullie een handige papa? Of misschien hebben jullie wel een handige mama?” 



 2 

 “Mag je zelf ook meehelpen?”  (reactie kleuters) 

 “Mijn papa werkte als boer op het veld. Hij moest altijd buiten werken ook als het hard 
 regende en heel koud was. Zo is hij ziek geworden. Hij moest  veel hoesten en kreeg hoge 
 koorts. Zijn jullie al eens ziek geweest? Heb je dan siroop gekregen? Of misschien heeft je 
 mama of papa dan een poepsnoepje moeten steken? Niet leuk hé?”  (reactie kleuters) 

 “Vroeger hadden we geen hoestsiroop of pilletjes zoals nu. Daarom werd mijn papa niet 
 beter en is hij gestorven. Ik weet er zelf niet veel van want ik was heel klein. Ik was nog 
 geen twee jaar. Soms mis ik mijn papa. Mijn mama vertelt af en toe over hem. Zij zegt dat 
 ik op hem lijk en dat vind ik fijn. Als ik ‘s avonds in mijn bed lig, denk ik soms aan hem. 
 Van mijn mama mag ik af en toe een kaarsje branden want dat helpt zeker als ik verdrietig 
 ben.“ 

 “Zijn jullie ook soms verdrietig? Wat doen jullie dan?“  (reactie kleuters) 

 “Gelukkig heeft mijn mama me verteld dat mijn papa nu in de hemel is. Ze zegt dat hij één 
 van de sterren is aan de hemel. Nu ben ik niet meer bang als het donker is. Want dan is 
 mijn papa altijd dicht bij mij.“ 

 “Zien jullie de sterren? Ze schijnen naast de maan. Ik zeg altijd“Janneke maan” dat is 
 dezelfde naam als mijn naam.“  (reactie kleuters) 

 Activiteit 

 1.  Na het verhaal kan je de kleuters samen een huis laten bouwen met grote 
 kartonnen dozen of met andere grote blokken. Jullie bouwen in de klas het huisje 
 van Giovanni na. 

 2.  Wanneer je school in de buurt een technische school heeft kan je iemand vragen 
 om te komen tonen hoe je een muurtje bouwt. Of misschien is een van de papa’s 
 van de kleuters wel metser of timmerman? 

 3.  Je kan ook samen met de kleuters een kaars laten branden. Of je kan ze allemaal 
 een kaarsje geven en in een stervorm laten zetten. Je kan dan één voor één hun 
 kaarsjes aansteken en samen zien hoe het licht van de ster groeit. 

 4.  Wanneer je op school een stemmige kapel, kerk of stille ruimte hebt is het een 
 meerwaarde om daar naartoe te gaan en daar een kaarsje te branden. 
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 Materiaal 

 een Don Bosco pop met bouwblokken, een zaag en een hamer 

 kleurplaat van Giovanni in zijn slaapkamer 
 veel kartonnen dozen of andere grote blokken 
 een mooie grote kaars of theelichtjes voor elk kind in een houdertje en een grote 
 stervorm om de kaarsjes op te plaatsen 


