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Groep 5
Thema 12 Winkel in en winkel uit
Titel: Lepel
Scenario: Mieke de Jong en Willem van de Sande Bakhuyzen (regie)
Met: Joep Truijen, Neeltje de Vree, Barry Atsma, Carice van Houten, Loes Luca.
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Warner Home Entertainment, 2005
(EAN: 7321932891089)
Inhoud:
In dit sprookjesachtige verhaal vormt een groot warenhuis en de dagelijkse gang
van zaken het decor van veel scenes.
Lepels ouders zijn zoekgeraakt tijdens een ballonvaart. Hij komt terecht bij een
vrouw die zich zijn oma noemt maar hem als een boze stiefmoeder behandelt. Lepel moet in een
warenhuis helpen met het stelen van knopen en deze thuis op kleur en maat sorteren. Op een dag
blijft hij achter in het warenhuis en ontmoet, het van huis weggelopen meisje, Pleun. Zij woont in
de kledingvakken. Hij leert de verkoper Max kennen die hen beschermt tegen winkelchef Broer. In
die wereld slaagt Lepel er in om samen met Pleun en Max een moeder en een liefdevol leven te
vinden.
Aanbeveling:
Bekijk de film met de groep. De film biedt niet alleen veel gespreksstof over het verhaal, maar ook
over de gang van zaken in een groot warenhuis.
Niveau: Vanaf 8 jaar

Titel: De pet van Jet
Auteur en illustrator: Els van Egeraat
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2005 (ISBN 9789027662262)
Inhoud:
In een stripachtige vormgeving wordt op eenvoudige wijze het verhaal van Jet en
haar hoedenhandel verteld. Jet maakt mooie hoeden, petten en mutsen die ze
zelf verkoopt in haar fietskar. Maar op een dag blaast een wervelwind alle
hoeden weg. Jet is erg verdrietig maar dat blijkt niet nodig te zijn want aan elk
hoofddeksel hangt een label met ‘Jet’ en iedereen die een hoed vindt, brengt hem terug. Zo heeft
de heks de toverhoed gevonden, een prinses een kroontje en een bakker een bakkersmuts. Ook
andere figuren vinden een toepasselijke muts, hoed of pet zoals de piraat, de vogelverschrikker, de
sneeuwman, de poes en de goochelaar. Jet is zo gelukkig dat iedereen een hoed terugbrengt, dat ze
hem allemaal mogen houden.
De kleurrijke illustraties zijn wisselend van formaat en niet, zoals in een stripboek, binnen kaders.
Niveau: vanaf 6 +, AVI 1

Titel: Wereldwinkel
Auteur en illustrator: Zeger van Mersbergen en Ron Giling
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhoff, Groningen
1997(Informatie N6 N186)
(ISBN 9005008431)
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Inhoud:
In korte hoofdstukken wordt uiteengezet dat een wereldwinkel met vrijwilligers werkt, producten
uit ontwikkelingslanden verkoopt en dat de opbrengst ten goede komt aan de ontwikkelingslanden.
Er wordt uitgelegd dat rijke landen geld verdienden aan de arme landen door o.a. voor een heel
lage prijs grondstoffen te kopen. Deze onrechtvaardigheid wordt via wereldwinkels bestreden door
bijvoorbeeld koffie, thee, kleding, sieraden en allerlei andere artikelen voor een eerlijke prijs
rechtstreeks van de boeren en arbeiders te kopen en in Nederland te verkopen. Dat boeren en
arbeiders samenwerken en zo een betere prijs voor hun producten kunnen vragen. Van een deel van
de opbrengst bouwen ze bijvoorbeeld een werkplaats of een school. Of ze kopen er een tractor of
een waterpomp voor.
De foto’s en tekeningen verhelderen de tekst
Niveau:
Zonder begeleiding vanaf 10 jaar. Met begeleiding vanaf 8 jaar.

Titel: De supermarkt
Auteur en illustrator: Karin van Munster, Anky Spoelstra (tek.) en Frank Broekhuizen (foto’s)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhof, Groningen 2003 (Mini informatie N112, nr.
N180) (ISBN 900113771-7)
Inhoud:
In korte hoofdstukken worden aspecten van werken en kopen in een supermarkt belicht. Van
bevoorrading, magazijnbeheer, winkelindeling en winkelen. Het verschil tussen vers en houdbaar en
wie waar verantwoordelijk voor is, komt in beeld. Niet alleen het probleem van echte dieven wordt
benoemd, ook andere diefstallen zoals muizen, die aan de voorraad knagen, vormen een probleem.
De foto’s en tekeningen verhelderen de tekst.
Aanbeveling:
Samen lezen en bekijken.
Niveau: Vanaf 7 jaar zelf lezen.

Titel: Waar is Rintje?
Auteur en illustrator: Sieb Pothuma
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2005
(ISBN 9789045102061)
Inhoud:
In dit humoristische voorlees-, kijk- en zoekboek valt veel te beleven. Op een dag gaan Rintje,
Henriette en Tobias met hun moeder naar een groot warenhuis. Tijdens dat bezoek kijkt Rintje zijn
ogen uit. Hij ziet niet alleen heel veel vreemde honden maar ook smaakvolle kauwbotten. Als hij
dan per ongeluk in de lift stapt, ziet hij een koekbotjesapparaat en merkt dat hij zijn moeder kwijt
is. Hij dwaalt door de kelder, het magazijn en de winkel. Hij verstopt zich voor de bewakers door
steeds tussen de koopwaar te gaan zitten. Iedereen is naar hem op zoek.
De gedetailleerde kleurenillustraties zijn een treffende parodie op de mensenwereld. De
schutbladen staan vol verschillende schemerlampen waarvan Rintje er ook een is.
Niveau: Vanaf 4 jaar, voor alle leeftijden.
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