
Transcript fragment 3  

 
Lkr: Is toch goed he, dat hij zou verdwijnen?  
LLn: … 
Lkr: Hier, kijk wat er gebeurt. Op dat moment zoeft er een sneeuwbal door de 
lucht (laat plaatjes zien). Egel komt aanhollen. En daar is een eekhoorn en konijn 
ook. ‘Hallo mol’, roept egel vrolijk: ‘Ga je mee sneeuwballen gooien?’ Maar mol 
kijkt treurig naar zijn lege pootjes. ‘Wat is er mol?’ vraagt konijn. Wat zou er hier 
gebeuren? Kijk eerst maar eens goed naar het plaatje. … Wat denk je Kevin? 
Lln: Dat weet ik niet.  
Lkr: Kijk eens goed.  
Lln: Weet het niet 
Lkr: Wat denk jij dan Thomas? 
Andere lln: Ik weet het! 
Lln: Eh, ik weet het niet.  
Lkr: Konijn die vroeg ‘wat is er?’ ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg konijn. Hier 
staan ze met zijn allen bij elkaar, mol in het midden. Wat zal mol gaan doen? 
Lln: Ik weet het wel. 
Lkr: Wat denk je Robin? 
Lln: Dan zijn diamant is weg 
Lkr: Gaat hij dat vertellen? 
Lln: Ja. 
Lkr: Dacht jij dat ook Kevin, of niet? Nee, wat dacht je dan? 
Lln:.. 
Lkr: O, je weet het niet. 
Lln: Ik weet het wel. 
Lkr: Wat denk je dan Sam? 
Lln: Ik denk dat hij gaat hulp halen. 
Lkr: Okee, dat is ook een goed idee. 
Lln: Ik weet het. 
Lkr: Wat denk jij dan Delano? 
Lln: Dat het gesmolten is. 
Lln: Ik weet het al. 
Lkr: Maar dat hij gesmolten is, zegt hij dat  
Lln (knikt) 
Lkr: Wat denk jij dan Fatima? 
Lln: Dat hij hem kwijt is, toen gingen hun meezoeken. 
Lkr: Dat ze mee gaan zoeken, waar hij gebleven is. 
Lln: Ja. 
Lln: Ik zie ook dat hij de handen achter zijn rug houdt. 
Lkr: Welke? 
Lln: Hij, doet zo (leerling doet handen op haar rug). 
Lln (loopt naar juf en wijst persoon op plaatje aan). 
Lkr: oja, die heeft zijn handen wel voor zich zo (beeldt uit), of achter zijn rug? 
Lln: Achter zijn rug. 
Lkr: O ja, een beetje achter zijn rug. Heeft hij wat vast dan? 
Lln: Nee. 
Lln: Hij doet zo (houdt handen achter haar rug). 
Lkr: Fiënne? 
Lln: Ik denk dat hij één van zijn vrienden gaat zeggen dat hij diamant kwijt is.  
Lkr: Zou kunnen ja. 



Lln praten door elkaar. 
Lkr: Alice wat denk jij? 
Lln: …. Dat hij aan hun gaat zeggen dat de diamant kwijt is. En dan gaan ze 
samen mee zoeken. 
Lln: Ik weet het.  
Lkr: Zou kunnen ja. Ik ga het even verder lezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


