
Voorbereiding post 3

Er was eens …

Groep 1-2-3



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de Powerpointserie als voorbereiding op post 3: 
Er was eens ..., voor groep 1, 2 en 3.

Inhoud:

• Algemeen

• Verhaal

• Spel

• Werkblad

• Opruimen



Algemeen

• Bij de post is een tafel nodig om het spel aan te spelen.

• Wilt u de werkbladen op de post maken, zorg dan voor 
(kleur)potloden.



• In het werkboek dat op de 
post ligt vindt u achter het 
tabblad ‘Groep 1-2-3’ op 
papier alle informatie over 
deze post. 

• Neem voor het verhaal niet 
meer dan 10 minuten en 
de rest van de tijd voor het 
spel.

• Het werkblad kan op school 
worden gemaakt, dit hoeft 
niet op de post.



Verhaal

Paddenstoelen hebben iets geheimzinnigs. Ze verschijnen plotseling 
zonder dat duidelijk is waar ze vandaan komen. Sommige 
paddenstoelen kun je eten, van andere die er soms sprekend op 
lijken word je heel erg ziek. Dit maakte de mensen vroeger onzeker. 
Het leek alsof de paddenstoelen betoverd waren. Daarom 
ontstonden sprookjes en verhalen. Het goede in paddenstoelen 
werd in verband gebracht met elfjes, het slechte met de duivel en 
heksen. 

Bij deze post vertellen we een sprookje voor groep 1, 2 en 3.



Het wonderwoud

Voor groep 1-2-3 wordt 
alleen dit bord gebruikt. 
Het is een illustratie voor 
het sprookje dat bij de 
post hoort. 



In het sprookje wordt het verhaal 
verteld van Ella en het elfje Minna 
die samen op zoek gaan naar de 
goede heks. Deze moet namelijk 
een toverdrank maken zodat de 
zieke zusjes en broertjes van Minna 
weer gezond worden. In het  
sprookje komen allerlei 
paddenstoelen voor. Ella en Minna 
ontmoeten ook een kabouter en 
uiteindelijk vinden ze de goede heks 
die hen helpt. 
Het voorlezen van het sprookje 
duurt ongeveer 8 minuten. U kunt 
eventueel nog samen met de 
kinderen naar het bord kijken. 
Daarna is het tijd voor het spel.



Materiaal:

Spel: Heksendrank en puzzels

prijsbeker

doos 

met puzzels

heksenketel en 

toverstokje

doos met ingrediënten



De spelregels staan in het werkboek achter het tabblad 
groep 1-2-3. Laat de prijsbeker uit het zicht staan tot het einde 
van het spel. De heksenketel kunt u alvast op tafel zetten. 
Daarna leest u de volgende tekst uit het werkboek:

De heks Oelaboela maakt zich mooi! Weet je waarom?
Vannacht mag ze voor het eerst meedoen aan het grote 
vliegfeest. Elk jaar komen de heksen bij elkaar om te laten 
zien, wie het beste vliegen kan. Daarom wil Oelaboela een 
speciale heksendrank maken. Een drankje waardoor ze allerlei 
vliegkunsten in de lucht kan laten zien. En wij helpen haar!



U pakt nu het doosje met de ingrediënten en opent het. 

spinnetje

bessen vliegenzwam

klaproos

elfenbankje

zadenveertjes

vogeleitje
vliegen



In het werkboek staat voor elk ingrediënt een omschrijving. Deze  
vindt u ook op de volgende bladzijde. U leest de omschrijving voor 
en de leerlingen raden wat het is. Om de beurt mag dan één van 
de kinderen het juiste ingrediënt uit het doosje pakken en in de 
heksenketel leggen. 



Omschrijving Ingrediënt

Om goed te kunnen vliegen, moet je zo licht zijn als een …. veertje

Hierop kunnen elfjes uitrusten als ze moe zijn van het vliegen elfenbankje

Na het eten van deze bloem kan een heks lekker slapen en dan dromen dat 

ze vliegt 
papaver (klaproos)

Paddenstoel die giftig is voor mensen, maar niet voor heksen vliegenzwam

Insecten die goed kunnen vliegen vliegen

De dieren die hieruit komen, kunnen heel goed vliegen vogeleitje

Als jonkie kan dit beestje door de lucht zweven met behulp van een draadje spinnetje

Ze vliegen door de lucht zodat de boom ergens anders kan gaan groeien zaden

Ook al zien ze er lekker uit, niet eten! bessen



Nadat alle ingrediënten in de heksenketel zitten, mag een van de 
kinderen met het toverstokje drie kringetjes draaien boven de ketel 
onder het uitspreken van de toverformule:

Hocus pocus paddenstoela
Help met vliegen Oelaboela.

Het drankje moet een tijdje blijven staan. In de tussentijd kunnen 
de kinderen de puzzels maken. Als er weinig tijd is op de post, 
dan slaat u de puzzels over. 



De doos met puzzels bevat 6 puzzels (3 verschillende 
afbeeldingen). Ieder kind krijgt een puzzel. De kinderen halen de 
stukjes eruit en maken de puzzel. U kunt de voorbeelden uit de 
doos halen en in het midden van de tafel leggen.

De puzzels die af zijn, legt u terug in de doos.



De achterkant van de puzzelstukjes en de binnenkant van de 
puzzeldozen zijn genummerd. Alle nummers 1 horen dus bij 
puzzel 1, alle nummers 2 bij puzzel 2. Dit kunt u gebruiken als 
puzzelstukjes van verschillende puzzels door elkaar raken.



Als we klaar zijn met de puzzels, zegen we nog een keer de 
toverspreuk en dan:

U haalt daarna voorzichtig de voorwerpen uit de ketel en legt ze
terug in het doosje voor de volgende groep. Zet de prijsbeker 
weer uit het zicht.

Zoef. Weg is Oeleboela!
Naar het grote vliegfeest.

Weet  je hoe het afloopt. Het 
toverdrankje heeft zo goed gewerkt dat 
Oelaboela de allermooiste vliegkunsten 
kan laten zien. Ze wint de eerste prijs. 
Een prachtige beker. Dat komt vast 
omdat jullie haar zo goed geholpen 
hebben!



Werkblad groep 1-2-3

Het werkblad voor groep 
1-2-3 ziet u hier rechts. De 
kinderen tekenen 
ingrediënten voor de 
heksensoep. Om ze een 
beetje op weg te helpen zijn 
onderaan het werkblad een 
paar dingen getekend die ze 
in de rondjes kunnen 
natekenen. 

Wilt u het werkblad op de 
post maken, zorg dan voor 
(kleur)potloden op de post.
Een oplossing van het 
werkblad zit in het werkboek.



Opruimen

Na de laatste groep spel opruimen en tafel/stoelen rechtzetten. 

De materialen gaan door veel handen. We nemen aan dat 
iedereen hiermee voorzichtig is, maar toch kan er iets kapot gaan 
of kwijt raken. Meld dit s.v.p. meteen bij degene die vanuit de 
organisatie de ochtend/middag begeleidt, of bij de leerkracht.

Bedankt voor uw medewerking en veel succes en plezier met het 
bezoek aan Wat schimmelt daar?.


