
Welkom! Kom binnen, kijk verder! Maar eerst betalen...

Stap binnen in de schatkamer. 

Het allermooist zijn de herinneringen.
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over dit boek
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Schatkamer van Mireille Geus en Evy Van Guyse 

S C H A T K A M E R S

V O O R B E R E I D I N G

Kijk naar de schatkaart in het boek 

Schatkamer. Maak op vergeeld papier 

een plattegrond van je lokaal of huis.  

Zet bij de volgende hoeken of kamers 

een kruis: de plek waar gebouwd mag 

worden, de plek waar kinderen zich kun-

nen terugtrekken, de plek waar de knuf-

fels staan, de plek met de speelgoedauto’s, de 

speelplaats of de tuin (zet een kruisje buiten het 

 lokaal of huis), de plek waar geknutseld wordt en 

de papierbak. Print een afbeelding van het boek 

Schatkamer en plak die in een van de hoeken of 

kamers op de plattegrond. Verstop op die plek het 

echte boek.

Maak van de plattegrond een schatkaart door 

die te kreukelen en de hoeken met de vlam van een 

kaars of aansteker een beetje zwart te maken.

Leg de schatkaart in het klaslokaal of de huis-

kamer. 

I N T R O D U C T I E

De kinderen vinden de schatkaart. Vraag wat ze 

denken dat het is (een plattegrond). Vraag wat er 

op de plattegrond te zien is. Wanneer een kind het 

boek opmerkt, bedenken jullie waar het boek zou 

kunnen liggen en gaan jullie samen op zoek.

Lees het boek voor en stel na afloop

 enkele vragen:

– Wat moet je doen om in de schatkamer van de 

jongen te komen?

– Wat is er in de schatkamer te zien?

– Hoe heet de knuffel van de jongen?

– Welk speelgoed kreeg hij toen hij één jaar was?

– Wat gebeurde er met de wurm toen de jongen 

hem bewaarde in een doosje?

– Hoe komt het dat de jongen het geld terug-

geeft?

– Welke mooie herinneringen heb jij?

– Heb je verdrietige herinneringen?

– Heb je, net als de jongen, spullen die jou aan 

iets herinneren?

A A N  D E  S L A G

De slaapkamer van de jongen is zijn schatkamer. Hij 

bewaart er zijn meest bijzondere herinneringen. In 

het klaslokaal of in huis zijn meerdere schatkamers. 

Ze zijn te vinden op de schatkaart. Elk kruis geeft 

een schatkamer aan. Op die plek vinden de kinde-

ren hun vertrouwde speelgoed of materiaal waar-

aan een schat wordt toegevoegd. Misschien wordt 

die plek later een mooie herinnering. Per kopje lees 

je wat wordt toegevoegd en welke activiteit daar-

mee kan worden gedaan.

D E  B O U W P L A A T S

Die prachtige plank is van een oud bed. Dat bed is van 

papa en mama geweest. Ik ben op dat bed geboren.

De schat: een doosje dat glittert en glimt. Vul 

het doosje elke week met ander materiaal, zoals 

veren, diamanten, glasstenen, schelpen, poppetjes, 

kleine speelfiguren van dieren, (gekleurde) stenen 

of houtschijven.

De kinderen maken een bouwwerk en voegen 

de schatten die ze in het doosje vinden toe.

D E  S T I L T E H O E K

Die doe ik nooit weg. Als ik huilde maakte mijn speen 

dat ik weer kon stoppen.

De schat: schudbollen.

Zorg voor een hoek op een rustige plek met 

eventueel een tentje of een grote doos. Leg daar 

kussens neer, een mooie sjaal en/of een zachte 

fleecedeken. Hang kerstlichtjes op. Leg boeken 

neer waar je in kunt kijken, knijpballetjes, con-

centratiespelletjes, een muziekdoosje met rustige 

muziek, een mobile of kristal aan een hanger en/of 

een geurzakje met lavendel. Zet de schudbollen net 

buiten de stiltehoek.

Op die plek kan een kind zitten als hij zich wil 

terugtrekken, verdrietig is, alleen wil zijn of tot rust 

wil komen. Hij mag een van de schudbollen kiezen 

en meenemen naar de stilteplek.

D E  K N U F F E L K A M E R

Dat is Snuffie, Snuffie ruikt het lekkerst van de hele 

wereld.

De schat: een grote, gouden schilderijlijst.

Bekijk de knuffels:

– Welke dieren zijn het?

– Waar is ieder dier goed in of wat maakt hem 

bijzonder?

– Zijn er dieren hetzelfde?

Bedenk bij de dieren een verhaal, bijvoorbeeld over 

een snelle cheeta die op zoek gaat naar de slang of 

een berenfamilie die op vakantie gaat. Zet de gou-

den lijst neer of laat één iemand hem vasthouden. 

Oefen het verhaal in de gouden lijst. Nodig publiek 

uit en laat ze voor de gouden lijst plaatsnemen. 

Speel het verhaal.

D E  S P E E L K A M E R

Toen ik één jaar werd kreeg ik die bromtol.

De schat: een meetlint.

Zorg voor twee bakken. Vul één bak met speel-

goedauto’s en de andere bak met materialen om 

een baan mee te maken, zoals blokken, buizen of 

planken. Geef de kinderen de opdracht een baan te 

maken waar de auto’s zelfstandig overheen, door-

heen of tussendoor kunnen, zoals een baan met 

een brug, een tunnel, een helling, aan weerszijden 

een boarding of een lang recht stuk. De kinderen 

mogen de auto’s alleen bij de start een zetje geven. 

Als de baan klaar is, wordt die getest. Daarna de 

racen de auto’s één voor één over de baan en wordt 

met het meetlint opgemeten hoe ver elke auto is 

gekomen.

D E  T U I N

Die narcissen gaf oma toen ik twee werd. Ze zijn nu 

dood, net als zij.

De schat: gladde kiezelstenen.

Bekijk de bloemen in de (school)tuin of leg zelf 

een tuintje aan door bloemen te zaaien, éénjarig 

perkgoed te kopen of aardbeien- of tomatenplan-

ten neer te zetten. Vraag de kinderen welke bloe-

men, fruit of groente ze zien, hoe ze eruitzien en 

hoe ze heten. Geef elk kind een steen en laat ze iets 

uit de tuin kiezen. Met acrylstiften tekenen de kin-

deren hun gekozen bloem, plant of groente op de 

kiezelsteen en kleuren die in.

Lak de stenen af, laat ze drogen en leg ze in de 

tuin bij de bijbehorende bloem, fruit of groente. In 

plaats van een naamkaartje geeft de steen aan wat 

er is gezaaid of geplant. 

D E  K N U T S E L T A F E L

Die wurm vond ik toen we met de tent daar vlakbij 

kampeerden.

De schat: bijzondere stickers zoals foam-

glitterstickers, 3D-foamstickers of stickers met 

wiebelogen.

Laat elk kind een (schoenen)doos zoeken om 

mee naar school nemen waarin hij schatten kan 

bewaren. De kinderen toveren hun doos om tot 

schattenbewaardoos door die te beplakken, te 

verven, erop te tekenen of te versieren met veren, 

lollystokjes, satéprikkers, rietjes, schelpen, kurken 

enzovoorts. Geef elk kind bijzondere stickers om de 

doos verder mee te versieren.

D E  PA P I E R B A K

We gingen met de auto naar Frankrijk. Daar zaten de 

lekkerste zuurtjes in die er bestaan. Mijn hele wang 

was gevuld met het ronde snoepje. Ik was lang stil als 

ik ze at. 

De schat: een lolly.

Kijk in het boek Schatkamer wat de jongen met 

de lege snoeppapiertjes heeft gedaan.

Leg zelf ook een trein- of autobaan. Ga thuis 

of in het lokaal op zoek naar verpakkingsmateriaal 

waar je tunnels of bruggen mee kan maken, zoals 

dozen van pakketten, schoenendozen, vellen  

papier, grote enveloppen, bubbeltjesplastic, of  

papieren en plastic zakken. Neem daarvoor ook een 

kijkje in de papierbak.

Van een doos kun je een tunnel maken door er 

gaten in te knippen. Een vel papier of grote envelop 

kun je dubbelvouwen en als een tunnel over de rails 

of weg heen zetten. Uit een papieren of plastic zak 

kun je de bodem knippen, zodat er een tunnel ont-

staat. Van bubbeltjesplastic kun je de bubbels leeg-

drukken waardoor een spoor- of autoweg ontstaat, 

of je vouwt het op en gebruikt het als brug of berg.

Laat de trein of auto over de baan rijden. Als de 

baan is goedgekeurd, krijgt het kind de schat: een 

lolly die dient als verkeerslicht. Het kind geeft het 

verkeerslicht een plek langs de baan. Na het spelen 

mag de lolly worden opgegeten.
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