
Het is avond. Tomaat en Wortel zijn op Halloweentocht.
Ze zijn verkleed, niemand herkent hen. 
Tomaat heeft een punthoed op en ze heeft een wrat op haar neus getekend.
Ze is een heks.
Wortel zit onder een laken met gaatjes erin. Hij is een spook. 
Wortel en Tomaat bellen bij de groenten aan en laten hen schrikken. 
Dan zeggen ze een versje:

Boe! Boe! 
Wij zijn de spoken van de nacht.
Vanavond komen wij op snoep jagen.
En wie met geven te lang wacht,
gaan we lekker plagen.

Het werkt erg goed. 
De groenten schrikken eerst, maar lachen dan en geven snoep of fruit.
Tomaat en Wortel zijn niet bang zo alleen. 
Want veel kleine groenten zijn verkleed en op pad. 
En er branden overal kaarsen.
Wortel en Tomaat hebben veel pret, het is plezant anderen te doen schrikken.

Halloween

Verwerkingsvragen
Deel 1  Waarin is Tomaat verkleed? En Wortel?
  Wat heeft Tomaat op haar neus?
  Waarin verkleed jij je graag?
  Zijn Tomaat en Wortel bang? 
  Waarom niet?
  Wat krijgen ze bij elke deur?

  kleuter
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2e
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Maar dan slaan Wortel en Tomaat een hoek om en plots staan ze in een donkere laan.
De bomen wiegen in de wind.
Er is bijna geen licht.
Wortel blijft staan.
‘Brrr, wat is het hier eng!’, zegt hij. ‘Zullen we terugkeren, Tomaat?’
‘Bangerik!’, zegt Tomaat. ‘Dit is de straat van Pompoen, weet je nog wel? 
Bij hem krijgen we vast veel snoep!’
Wortel kijkt de straat in. 
Het huis van Pompoen is niet zo ver, weet Wortel.
‘Oké dan’, zegt hij. ‘Maar we bellen alleen aan bij Pompoen!’
Voetje voor voetje gaan ze naar het huis van Pompoen.
De luiken zijn dicht. Er brandt geen enkel licht. 
Er is geen geluid te horen.
‘Heu, … bel jij eens aan, Wortel!’, beveelt Tomaat. ‘Ik kan er niet bij.’
Ze doet stoer. 
Ze doet alsof ze niet bang is, maar er is toch een kleine bibber in haar stem.
Wortel steekt zijn vinger uit. 
‘Whaaaa!’, schreeuwt hij uit van schrik.  
Wortel raakte iets kleverigs en harigs aan.
Tomaat steekt haar lantaarn omhoog.
‘Angsthaas!’, zegt Tomaat. ‘Dat is een namaakspin in zijn web!’
Nu ziet Wortel het ook. Dat was schrikken! 
Hij beeft nog een beetje, maar hij kan er al mee lachen.
‘Dat heeft Pompoen vast opgehangen’, zegt Wortel.
Dan belt Wortel aan.
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Verwerkingsvragen
Deel 2  Hoe kijken de bomen?
  Ben jij in het donker al eens op pad  
  geweest?  
  Hoe voelen Tomaat en Wortel zich?
  Zou jij bang zijn?
  Wat heeft Tomaat vast?
  Waarom kan Tomaat niet bij de bel?
  Waarom schrikt Wortel als hij wil bellen?
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Het duurt lang. 
Wortel belt nog eens. 
Plots zwaait de deur open en daar staan drie geweldig grote monsters.
Ze hebben vreselijke monden met grote tanden en een boze blik.
‘Boe!’, roepen ze tegelijk.
‘Hèèèèlp!’, schreeuwt Tomaat. 
 Wortel en Tomaat hollen zo snel als ze kunnen weg.
‘Hé, wacht eens even!’, roept een stem die ze kennen. 
‘Niet bang zijn, ik ben het!’
Voorzichtig komen Wortel en Tomaat terug.
De monsters nemen hun maskers af.
Nu zien ze het.
Ze kijken in de lachende gezichten van Pompoen en zijn mama en papa.
‘Hahahaha! Jullie waren bang hé!’, lacht Pompoen. 
‘Helemaal niet, Pompoen! Maar ik schrok me wel rot!’, roept Tomaat.
Dat is zo grappig dat iedereen lacht. 
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Verwerkingsvragen
Deel 3  Waar is Pompoen?  
  Wie staan er achter Pompoen?
  Doe eens een monster na zoals Pompoen.
  Waarom lopen Tomaat en Wortel weg?
  Wat doet Pompoen om Wortel en  
  Tomaat gerust te stellen?
  Wanneer ben jij al eens heel hard  
  geschrokken?
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Zelfknap  

2 waar zijn we bang voor? 
Leg prenten van voorwerpen of situaties in de kring, met de af-
beelding naar beneden. Zorg dat er minstens evenveel prenten 
zijn als kinderen in de klas. Laat telkens een kleuter in de kring 
stappen en een prent nemen. De kleuter legt het voorwerp op 

de stapel ‘bang voor’ of ‘niet bang voor’. Zijn de andere kleuters daarmee  
akkoord?
Je kunt voor het aanduiden van de twee stapels de gevoelsgezichten gebrui-
ken van Tomaat of Wortel (bang en blij). Je vindt ze op de website.
Voorbeelden: 
bang voor = spin, nacht/donker, heks, muis, spook, monster, afgrond, trein, 
drukke straat, bij, vreemden, iets zeggen in de groep …
niet bang voor = knuffel, mama, poes, nachtlampje, bloem, baby …
Het is uiteraard mogelijk dat we het niet allemaal eens zijn. Veel kinderen 
zullen poezen graag zien maar er kunnen kleuters tussen zitten die er bang 
van zijn. Dan kun je gerust nog een derde stapeltje maken of laat je de  
kleuter die de prent vasthoudt kiezen. 
Doel is hen te laten nadenken over waar ze bang voor zijn en waarvoor niet.

Zelfknap Taalknap  

3 waarom zijn we bang?
Bekijk de stapel voorwerpen bij ‘bang van’. Vraag 
hen waarom ze er bang van zijn. Je kunt de stapel 
nog verder opdelen door de vraag: moeten we 
hier eigenlijk wel bang van zijn? Bv. bang zijn van 

een spin tegenover angst voor een afgrond. 
Angst voelen we vooral wanneer we aanvoelen dat iets gevaarlijk is. Het 
maakt ons voorzichtig en is daarom ook een belangrijk en noodzakelijk 
gevoel.
Doel is hen te laten nadenken over waarom ze ergens bang voor zijn. Welke angst is gegrond en 
welke niet? 

Zelfknap Taalknap  

4 wat doe je als je bang bent?
Je kunt de voorwerpen, die in de stapel van de 
‘bang van’ voorwerpen liggen, er opnieuw bij-
nemen. Denk samen met de kleuters na over wat 
ze kunnen doen in een bepaalde situatie. Probeer 

het zo veel mogelijk met de kleuters zelf uit.
Bijvoorbeeld: wat doe je als het donker is en je bent bang?
Eén kleuter ligt neer in de kring en ligt zogezegd in bed. De kleuters stellen 
zich voor dat het donker is. De kleuter doet alsof hij/zij bang is.
Laat de kinderen nadenken over mogelijkheden die de angst kunnen ver-

Belangstellingscentrum 
Halloween
griezelen 
verkleden

 

Sociale vaardigheid
  persoonlijke vaardigheden –  
  omgaan met gevoelens (bang zijn)

Lees eerst dit
In de eerste kleuterklas wordt vooral stilgestaan bij het herkennen van ver-
schillende gevoelens bij anderen en zichzelf. In de tweede kleuterklas gaan 
we iets dieper in op wat de gevoelens met ons doen en hoe we hier mee om 
kunnen gaan. We staan hier stil bij het gevoel ‘angst’. Wanneer voelen we 
angst en waarom? Hoe gaan we om met dit gevoel?
Zorg ervoor dat je deze emotie niet te negatief benadert. Het is geen aange-
naam gevoel om bang te zijn maar deze emotie mag én moet er ook zijn. 
Het is een manier om met gevaar om te gaan. Het maakt je voorzichtig. 
Ook al lijkt de angst ongegrond, ze is aanwezig. Erken de angst en ga sa-
men op zoek hoe je ze kunt verminderen.  

Ontwikkelingsdoelen 
Vind je per onderwijsnet terug in de leraarskamer leraarskamer.diekeure.be. 

Activiteiten
Sommige activiteiten kun je makkelijk klassikaal doen, andere doe je beter 
in kleine groepjes, terwijl de andere kleuters hoekenactiviteiten doen. Jij 
kent je klasgroep het best en kiest zelf hoe groot je de groep maakt. 

Taalknap

1 Halloween, wat?
Door prenten te tonen van Halloween kun je de kinderen wat 
meer vertellen over Halloween en wat de kinderen in Ame-
rika dan doen.
Je kunt het ook uitleggen met behulp van de poppenkast.

Je kunt Amerika aanduiden op de wereldkaart of –bol.
Doel is de kleuters te laten kennismaken met een aspect uit de Amerikaanse cultuur: Halloween.

minderen: de deur van de kamer open doen, papa of mama roepen, een 
nachtlampje aansteken, een liedje zingen, aan iets leuks denken …
Doel is hen te laten nadenken hoe ze op een gezonde manier kunnen omgaan met angst.

Beweegknap Muziekknap  

5 bang maken, bang zijn
Sta of zit in een cirkel. Laat het lied van Piet  
Piraat ‘Halloween’ horen. Wie kent het al? Leer 
de kinderen het refreintje aan. Speel het lied nog-
maals terwijl de kinderen het refrein meezingen. 

Uiteraard is dit extra leuk als ze zich ook nog verkleden.
Speel het lied daarna nog enkele keren met de volgende opdrachten:
1  Loop rond en tracht elkaar bang te maken door een spook of monster 

na te doen. 
2  Loop rond en beeld uit dat je bang bent. 
3  Deel de groep in twee. Geef de ene helft de opdracht om heks, spook of 

monster te spelen en de andere helft beeldt uit dat hij/zij bang is.
Neem leuke foto’s voor in de computerhoek. 
De kinderen voelen aan hoe het is om iemand bang te maken en trachten het gevoel ‘angst’ weer 
te geven.

Beweegknap Samenknap  

6 mix en koppel
Deel aan de kinderen plaatjes uit met gevoe-
lens. Je kunt hiervoor de gevoelsgezichten van 
verschillende groenten nemen van de website. 
Je kunt er ook voor kiezen om enkel foto’s te 

nemen van bange gezichten die je op internet vindt. Zorg dat je ze allen in 
tweevoud hebt. De kinderen krijgen elk een plaatje. Ze mogen vrij rondlo-
pen en ruilen hun plaatjes voortdurend met elkaar. Dit noemen we ‘mix’. 
Op een bepaald moment roep je ‘bevries’. Alle kleuters blijven stokstijf 
staan. Ze kijken naar hun plaatjes. Daarna zeg je ‘koppel’: de kleuters gaan 
op zoek naar de kleuter die hetzelfde plaatje heeft. Je controleert of iedereen 
juist gekoppeld is. Daarna zeg je terug ‘mix’ en de kleuters  
lopen terug rond en geven hun plaatje door.  
Doel is het herkennen van gevoelens in te oefenen en onderling met elkaar in contact te treden.
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Beeldknap Beweegknap

11 zwarte kunst
De kinderen mogen een kleurplaat kiezen. Ze 
kiezen de tekening met de afbeelding van het-
geen waar ze het meest bang voor zijn: spook, 
monster, heks, spin, slang. Je mag uiteraard ook 

van een blanco blad vertrekken.
Geef de kleuters houtskool. Zorg er wel voor dat hun kleding voldoende be-
schermd is aangezien houtskool sterk kleurt. Laat ze volop experimenteren: 
breken, kleuren, uitwrijven, gommen (met kneedgom).
Doel is hen het onderwerp creatief te laten verwerken.

Beweegknap Taalknap

12 griezelhoek
De tekeningen die in de vorige activiteit werden 
gemaakt, worden opgehangen in de griezelhoek. 
Je kunt de hoek afwerken met een uitgesneden 
pompoen, een spook (laken), spinnenweb (wol), 

een heks, een zwarte doek om de hoek wat te verduisteren … Leg een he-
leboel verkleedgerief en griezelboeken in de hoek. De kleuters kunnen er 
hun griezelverhalen tot leven brengen.
Doel is hen te laten ervaren dat griezelige verhalen ook leuk kunnen zijn.

Beeldknap

13 papieren pompoenen 
De kinderen knippen grote pompoenen uit oranje papier.
Ze knippen een heleboel driehoeken, cirkels of vierhoeken 
uit zwart papier, of krijgen zwarte stickers, en creëren hiermee 
een griezelig pompoengezicht. 

Hang ze op in de klas of de griezelhoek.
Doel is te leren over Halloween en de halloweensfeer te creëren.

Beweegknap Beeldknap

14 spinnenweb maken
Vooraf maak je de basis voor het web door nagels 
in een cirkel in een houten plank te slaan. Je kiest 
zelf hoe groot je het web maakt. Je bindt het uit-
einde van een bolletje wol aan een nagel vast.

Door lukraak van de ene rond de andere nagel te gaan creëer je een een-
voudig en leuk web. Een volgend groepje kan eventueel met een ander 
kleurtje wol aan de slag of kan uiteraard ook van vooraf aan beginnen.
Doel is hen het creatieve werk van een spin te laten imiteren.

Zelfknap Samenknap

7 spiegeltje aan de wand
Dit heb je nodig: een grote spiegel waarin meer-
dere kinderen zich gelijktijdig kunnen zien. Liefst 
van top tot teen.
De kinderen mogen naar elkaar en zichzelf kijken 

in de spiegel. Ze doen monsters na en trekken bange gezichten. Door naar 
zichzelf te kijken in de spiegel kunnen ze hun expressie van de gevoelens 
verfijnen.
Doel is inoefenen van gezichtsexpressie en non-verbale communicatie van gevoelens.

Samenknap

8 wie is het spook?
Een kleuter gaat naar buiten. Een andere kleuter neemt plaats 
onder een wit laken, doet een spook na en roept ‘boeoeoe’. 
Ondertussen komt het kind dat buiten stond terug binnen en 
raadt wie er onder het laken zit.

Als de kinderen nog niet allemaal elkaars naam kennen, dan zorg je ervoor  
dat je zeker bent dat de kleuter die moet raden, de naam kent van degene 
die zich onder het laken verstopt. 
Je kunt ook voorwerpen verstoppen onder het laken waarbij de kleuters  
raden wat er onder het laken zit. Bv. een stoel, een poppenwagen …
Doel is duidelijk te maken dat, ook al lijkt iets beangstigend, er iets heel vertrouwds achter  
kan schuilen.

Beweegknap Beeldknap

9 wie durft voelen?
Laat de kleuters een voeldoos maken die ze 
mogen beschilderen of bekleven met spoken of 
spinnen. Ze kunnen deze doos meenemen naar 
huis om hun familie eens te laten voelen.

Je kunt de doos vullen met glibberige, harde, stekelige, zachte dingen …
Doel is hen te laten ervaren dat, ook al lijkt iets griezelig, er vaak iets heel gewoons achter 
schuil gaat.

Beweegknap

10 het vriesmonster 
Wie blijft het langst uit de handen van het vriesmonster? Eén 
kleuter is het vriesmonster. Geef de kleuter een masker en/
of kostuum. Het monster probeert iedereen te tikken. Ben je 
getikt, dan bevries je en blijf je stokstijf staan.

Doel is hen te laten ervaren dat elkaar bang maken ook leuk kan zijn.

Boeken
Spoken bestaan niet Inge Bergh,  De Eenhoorn 2008 bang zijn 
 Ann De Bode 
Bedtijd voor monsters Ed Vere De Fontein 2011 bang zijn
Emoties Estella Snellen,  Pimento 2010 foto’s van gezichten 
 Jan Paul Schutten 
Ik zie, ik zie …  Jean Marzollo Ploegsma 2008 zoekplaten 
een boek vol griezels 
De 3 gigantisch  Hiawyn Oram Zirkoon 2011 bang zijn 
gemene griezels 
Het boeboek Imme Dros Querido 2010 bang zijn en schrikken

Ouders betrekken
Deze week ging het over Halloween en vooral over het gevoel bang zijn. We 
jaagden elkaar schrik aan en beelden uit dat we angst hadden. 
We stonden stil bij: waar zijn we bang voor, waarom zijn we daar bang voor 
en hoe kunnen we die angst verminderen. Angst hebben we nodig want 
het maakt ons voorzichtig maar … moeten we wel bang zijn voor een klei-
ne huisspin? Daar denken we even over na. 

Je kunt dit briefje kleven op de achterzijde van een kunstwerkje of een foto 
die naar aanleiding van de activiteiten is gemaakt.
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