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Reflecteren over het gedicht
Waarover zou dit gedicht kunnen gaan?
(Er zijn vele mogelijke antwoorden. Pik in op wat de kinderen zeggen. Antwoorden die met de tekst een loopje nemen kunnen net erg inspirerend zijn...)
Is het een vrolijk gedicht? Waaraan denk je als je het gedicht leest of hoort?
Waarom staat er ‘ploem ploem’ in het gedicht?
Aan de slag
1. Ga in kleine groepjes zitten. Lees het gedicht nog een keer...
- Wie komt Marc tegen?
- Wie of wat kom jij tegen ‘s morgens, thuis, op weg naar school..?
- Wie of wat zou je graag tegenkomen na het opstaan?
Teken je gedachten.
3. Welke avonturen zou Marc (kunnen) beleven met de dingen uit het gedicht?
Misschien is er wel een reusachtige vis die zit te ontbijten?
Maak een tekening die in het echt niet kan!
5. Bedenk nu een nieuwe titel voor je tekening. Heeft die nog iets met het gedicht
te maken?
Als het tekenen of bedenken van beelden moeilijk gaat, kan je je concentreren op
een zin uit het gedicht.
Voorstel materiaal: wasco, plakaat- of acrilverf
Maak met de werken een tentoonstelling of andere presentatie
Bezoek van Paul Verrept
Toon de tentoonstelling of presentatie
Over Paul van Ostaijen (groepje maximum 15 kinderen)
1. Weet iemand wie dit gedicht schreef ?
2. Kent iemand de schrijver?
3. Voorlezen van vier gedichten met de prenten
4. Paul vertelt over het ontstaan van het boek. Een neerslag vind je op de volgende pagina’s. ‘Het verhaal van Paul Verrept en Paul van Ostaijen’
Extra: alle deelnemers krijgen het boek ‘Rodica en Dodica’.

Aanzet voor
graad 2 & 3

een schrijfworkshop

De kinderen zien de tekeningen uit ‘Rodica en Dodica’. Je kan de prenten uit het boek
lossnijden...
Per gedicht en in de volgorde van het boek.
Ze lopen vrij rond zoals in een tentoonstelling.
Reflecteren over de tekeningen bij de vier gedichten
Waarover zouden deze tekeningen kunnen gaan?
Wat is dat voor een ventje op de fiets op de vaas met de bloem?
Vind je de tekeningen vrolijk?
Vertellen ze een verhaal?
Aan de slag
1. Kies een serie tekeningen uit?
2. Waaraan denk je als je de tekeningen ziet? Kan je er iets bij fantaseren?
3. Is er een verhaal dat in je opkomt? Bij een prent of bij de hele serie? Wil je de
volgorde veranderen?
4. Schrijf je op wat je denkt? Neem je je verhaal mee naar huis en denk je er daar
nog over na?
5. Wie leest zijn verhaal voor?
Bezoek van Paul Verrept
Paul van Ostaijen (groepje maximum 15 kinderen)
1. Weet iemand hoe deze tekeningen zijn ontstaan?
2. Herkent iemand een verhaal?
Wat zou de grote slapende roos kunnen betekenen?
Wie leest zijn verhaal voor?
3. Voorlezen van vier gedichten met de prenten
4. Paul vertelt over het ontstaan van het boek. Een neerslag vind je op de volgende pagina’s. ‘Het verhaal van Paul Verept en Paul van Ostaijen’
Extra: alle deelnemers krijgen het boek ‘Rodica en Dodica’.

Het verhaal van Paul Verrept en Paul van Ostaijen
I emand schreef over Paul van O staijen , hoe hij over straat liep in Antwerpen, hoe de wind in zijn rare jas speelde zodat het leek of hij vleugels
kreeg.
Ik was heel jong en dacht: zo wil ik later ook over straat lopen.
En ik las hoe hij zijn vriendin leerde kennen, aan de tramhalte. Ze was zo
mooi als een panter; en elke nacht gingen ze samen dansen, en ze deden
dingen die niet mochten.
Ik was heel jong en dacht: later wil ik ook een vriendin die zo lenig is als
een panter, ik zal heel de nacht met haar dansen en dingen doen die eigenlijk niet mogen.
Ik dacht: ik zal lezen wat Paul van Ostaijen schreef. Misschien staat daar
hoe ik vleugels kan krijgen. En wat ik moet doen om een mooie vriendin
tegen te komen aan de halte van tram 7.
I k begon te lezen. Sommige zinnen kende ik al:
slaap als een reus slaap als een roos
mijn ogen zijn omfloerste tamboerijnen
ik leg op uw mond mijn hand / wees rust
wanneer de zandman nog eens komt / maar hij komt niet meer
de sjimpansee doe niet mee
ik kan geen postzegels verzamelen
lieveke / dieveke / doderideine do en deinen
dodica is dood en rodica is rood
music hall een ballon die barsten gaat... boem
Z o werd ik ouder . Ik had een vriendin en ja, ze was tamelijk lenig. Vliegen lukte niet maar ik droomde er wel van en soms gingen we heel de
nacht dansen en feesten, en soms nog keek ik in mijn boek van Paul van
Ostaijen. Het was alsof er nu iets anderes stond, al las ik dezelfde woorden.
Vroeger klonk het vrolijk, nu leek het soms triest. Ik las van bange feesten
van pijn. En veel over alleen zijn. En zelfs over niet meer willen leven.
Doe de deur dicht van de doos.
M aar soms zei ik dezelfde woorden als ik heel graag wilde leven. Tegen
mijn lenige vriendin, als we ons samen onder de dekens verstopten.

E r is iets raars met de gedichten van Paul van O staijen . Ze staan
daar te blinken als ik blij ben. Ze staan daar droevig in de regen als het
regent in mijn hoofd en hart.
Ik werd weer een beetje ouder. Bij mij woonde een lenige vriendin, we
dansten heel de nacht. Nu wil ik nog schrijven zoals Paul van Ostaijen. Dat
is moeilijk. te moeilijk.
Ik zeg dag tegen Paul van Ostaijen, vergeet zijn gedichten, zijn vleugels,
zijn vrienden en zijn schone vrouw.
Nu word ik opeens veel ouder en jaren gaan voorbij.
O p een dag is mijn lenige vriendin weg . Ik zit alleen in een groot huis.
Er is veel gebeurd de laatste jaren, ik schrijf en teken kinderboeken. In
mijn huis ligt ergens nog een boek van Paul van Ostaijen. Ik ken nog altijd
een paar gedichten uit mijn hoofd. Eentje over een ventje Marc. En één
over een aap. En over voor altijd slapen. En over een tweeling die wel nooit
uit elkaar zal gaan...
Ik wil wel tekeningen maken bij de gedichten van Paul van Ostaijen maar
ik durf niet goed. Hij is te goed, te beroemd, hij heeft zelfs een standbeeld.
Toch begin ik te tekenen...
Ik zit aan een tafel in de tuin van mijn groot huis, alleen in de zon. Ik teken
een mannetje op een fiets op de rand van een vaas. Ik teken een aap in een
bootje, een bootje in een fles, een fles in het water en het water in een vaas
en een vis in een vaas. En een roos die ligt te slapen: zoiets had ik zonder
Paul van Ostaijen nooit bedacht. En een stoel naast de tafel en een visserke
vis en een jongen die lacht: goeiendag.
Tot alle tekeningen af zijn , dan ga ik in een bootje varen. Ik doe de
deur dicht van de doos. Dobber mee naar de zee. Zoals Paul van Ostaijen in
een ander gedicht... Melopee.

