Uit het lesboek ‘De gedachten van Meisje Bloem’ een overzicht van de hoofdstukken uit het prentenboek Meisje Bloem met een kernbegrip bij
elk verhaal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meisje Bloem - bijnamen
De dozen - verhalen bedenken
De vork - anders doen
Het touwtje - gevaar oplossen
Een pop - saamhorigheid
De dooie muis - hoe dood eruit
ziet
7. De brieven - samen praten
8. Het trapje - iemand missen
9. De kerststal - waarderen
10. Het bad - daadkracht
11. De fles - liefkozen
12. De lepel - verlangen
13. Het postzegelalbum - zelf
kiezen
14. De steen - nieuwsgierig zijn
15. De sinterklaasmantel - op tijd
komen
16. De kom - vooruit denken
17. De fopneus - grappig zijn
18. De spiegel - kijken naar jezelf
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19. De laarzen - een complimentje
20. Het centje - pijn hebben
21. Het muziekding - blij huilen
22. Het niksje - vasthouden aan
wat jij goed vindt
23. De bos bloemen - accepteren
dat dingen ophouden te bestaan.
24. De paraplu - schuilen
25. Het schilderij - groot worden
26. De hoed - emoties
27. De zaadjes - natuur
28. De spuitbloem - ontdekken
29. De verrekijker - praten met je
handen
30. De snoepjes - trakteren
31. De vlieger - een slechte bui
32. De lege doos - verkleden
33. De oude boeken - smaken
verschillen
34. Een fotoboek - de tijd gaat
voorbij en er komt een tijd

35. De zaklamp - spoken zien
36. De roltong - feestvieren
37. Een stoel - gekend worden
38. De deken - dromen
39. De uien - goede manieren
40. De zakdoek - de grappige kant
zien
41. Het harnas - bescherming
42. Het dakraam - binnen en
buiten
43. De tand - grote mensen tanden
44. De kerstboomlichtjes - gezellig
45. De vlinderdoos - verbazen
46. De kranten - gebeurtenissen
47. Het standbeeld - bewondering
48. Geen doos - kriebeltjes
49. Grijze dingen - schemer
50. Het schoolbord - leren
51. De blokkendoos - samen
leven
52. Jouw zelf - eigen kracht

