
VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN

Benodigdheden voor de leerkracht
• Digibord Les 1

Benodigdheden per leerling
• Kopieerblad 1 
• Kopieerblad 2
• Schetspotloden en kleurpotloden
Eventueel: schaar, lijm en gekleurd papier om eindresultaat op te plakken (differentiatie).

Leerdoelen
• De kinderen maken kennis met Snoopy en zijn vriendjes: niet alleen hoe zij eruit zien, maar vooral wie 
   ze zijn, hoe ze denken, wat hun kwaliteiten zijn en waar hun kracht ligt. Per groep is er een opbouw van 
   de karakters. Groep 3 maakt kennis met 6 karakters, groep 4 met 8 karakters en groep 5 met 11 karakters.
• De kinderen leggen hun eigen kwaliteiten en karaktereigenschappen naast die van de Snoopy karakters. 
   Zo herkennen ze eigenschappen van zichzelf in die van de Snoopy karakters.
• De kinderen leren door de vergelijkingen met de Snoopy karakters meer over zichzelf: hoe ze zijn, hoe ze 
   denken, waar hun interesses liggen, waar hun kracht ligt (waar ze goed in zijn), en wat hun kwaliteiten zijn.

Overzicht karakters per jaargroep

Groep 3   Groep 4   Groep 5
- Charlie Brown   - Charlie Brown   - Charlie Brown
- Snoopy   - Snoopy   - Snoopy
- Lucy    - Lucy    - Lucy
- Linus    - Linus    - Linus
- Schroeder   - Schroeder   - Schroeder
- Franklin   - Franklin   - Franklin
    - Sally    - Sally
    - Peppermint Patty  - Peppermint Patty
        - Woodstock
        - Pigpen
        - Marcy

Deze les draagt bij aan lief zijn voor jezelf door leerlingen de kracht van verschillen te laten zien en dat 
er meer overeenkomsten zijn dan ze van te voren denken.
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LESVERLOOP (45 MINUTEN)

Start van de les/introductie
Open Les 1 op het digibord.
Bespreek met de klas de lesdoelen, ‘Dit ga je leren’.

We gaan vandaag kennismaken met Snoopy en zijn vriendjes. We leren wie ze zijn en hoe ze zijn.
En we gaan kijken op wie we het meeste lijken. Niet qua uiterlijk, maar wie je van binnen bent.

Inleiding
Om de kinderen een beetje op te warmen, begin je als leerkracht met jezelf. Vertel een verhaal over jezelf. 
Dus vertel over jouw eigen kwaliteiten, maar ook over je karaktereigenschappen. Vertel bijvoorbeeld dat je
af en toe best eigenwijs kan zijn, of onzeker. Maar dat je ook graag wil winnen en vaak vrolijk bent.
Soms kan je heel verdrietig zijn, etc. Benoem veel verschillende eigenschappen.

Vervolgens toon je de pagina van Peanuts met Snoopy en zijn vriendjes. Door achtereenvolgens op ieder 
karakter te klikken, stelt ieder karakter zich kort voor: we zien de karaktereigenschappen op het digibord. 
In de bijlage van deze lesbrief (pagina 4) staat per karakter nog meer informatie. Indien gewenst, kun je de 
informatie die per karakter op het digibord staat, hiermee nog aanvullen.

Nadat je alle karakters van Snoopy en zijn vriendjes hebt besproken, deel je het werkblad uit:
zie kopieerblad 1. Hierop staan alle figuren nog eens afgebeeld met eronder de belangrijkste eigenschappen.

Kern
Geef de kinderen de volgende opdracht:
Omcirkel de eigenschappen die bij jou passen. Het kan zijn dat je dus van elk karakter een onderdeel neemt 
en zelf een samenstelling maakt (er is geen goed/fout, alles mag).
Je kunt uiteraard de karakters via het digibord nogmaals samen doornemen.

Bespreek de werkbladen van de kinderen: welke woorden heb jij omcirkeld? Welke eigenschappen passen 
bij jou? Waar ben jij goed in?

De kinderen mogen zichzelf nu gaan tekenen als een van de vriendjes van Snoopy, waarbij zij dus zelf een 
karakter mogen verzinnen. Hierbij maken ze gebruik van de teken-hulpbladen van kopieerblad 2.
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https://klassetv.nl/pakket/weesliefvoorjezelf/documents/wlvj_les1-kopieerblad-karakters.pdf
https://klassetv.nl/pakket/weesliefvoorjezelf/documents/wlvj_les1-kopieerblad-tekeningen.pdf


Differentiatie
Als kinderen moeite hebben met de tekenopdracht,
kun je er ook voor kiezen om de kinderen hun
figuurtje zelf te laten samenstellen. Vraag de kinderen
zelf een hoofd, gezicht, lijf of andere afbeeldingen
uit te knippen en deze op een gekleurd vel papier
te plakken.

Afsluiting
Hang alle nieuwe karakters van de kinderen op een mooie plek in de klas. Loop er met elkaar langs en
bekijk ze aandachtig. Laat de kinderen (als ze dat willen) hun eigen karakter presenteren aan de klas.
Dit is hoe ik ben… en ik lijk het meeste op…(noem een Snoopy karakter), want…

Pak vervolgens de leerdoelen van de start van de les er weer bij. Vraag de kinderen wat zij van
deze les geleerd hebben.

Tips
Een andere mogelijkheid is de kinderen Snoopy te laten tekenen. Een goede voorbeeldvideo is via
deze link te vinden. Deze Engelstalige video geeft je een mooi voorbeeld hoe je dit zelf in de klas met
de kinderen kunt doen.
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https://www.youtube.com/watch?v=dQ2vZMP3AXg
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COMPLETE KARAKTERBESCHRIJVINGEN VAN SNOOPY EN ZIJN VRIENDJES

Charlie Brown
Betrouwbaar, doorzetter,
verantwoordelijk, kan niet kiezen.

Charlie Brown is loyaal, vastberaden en een
beetje besluiteloos. Hij is een echte vriend, een 
toegewijde honkbalmanager en zeer
verantwoordelijk als het gaat om het verzorgen 
van zijn hond, Snoopy. Charlie Brown geeft nooit 
op, ook al zou hij dat waarschijnlijk wel moeten 
doen. Hij is vriendelijk en geduldig en draagt zijn 
hart op zijn mouw. Hij vindt het leuk om anderen 
te helpen, maar dat lukt hem niet altijd.

Woodstock
Kan niet goed vliegen, houdt van
avontuur, is graag thuis, vindt Snoopy
zijn beste vriend omdat die hem begrijpt.

Woodstock is geen geweldige vlieger.
Sterker nog, hij weet niet eens wat voor soort 
vogel hij is. Het enige wat hij zeker weet, is dat 
hij en Snoopy voorbestemd zijn om geweldige 
vrienden te worden. Hij noemt Snoopy zijn vriend 
der vrienden, de enige in de buurt die zijn getjilp 
begrijpt. Woodstock is altijd in voor een avontuur, 
maar is net zo gelukkig ontspannen thuis.

Lucy
Beetje bazig, zeker van zichzelf, heeft
duidelijke mening. Geeft goede tips.

Hoewel ze vaak wordt afgedaan als gewoon
bazig of krakkemikkig, valt er meer over Lucy
te zeggen dan alleen haar sterke meningen.
Ze geeft goed advies voor slechts vijf cent en
let op haar broers, Linus en Rerun. Ze is
zelfverzekerd, sterk en ze is er zeker van dat
ze op een dag een geweldige president of
koningin zal worden. Haar grootste zwakte is haar 
onbeantwoorde liefde voor Schroeder... *zucht*. 
Word nooit verliefd op een muzikant.

Snoopy
Slim, houdt van kunst, veel fantasie,
cool, houdt van dutjes doen, leest veel.

Snoopy is geen doorsnee beagle (gevlekt
hondenras). Hij houdt van boeken en boeken 
schrijven. Hij is een verzamelaar van kunst en 
weet veel van gemberlimonade. Zijn grote fantasie 
helpt om zijn leven allesbehalve gewoon te
houden. Als de Vliegende Superheld vecht hij 
heldhaftig tegen de vijand: Rode Baron. Als Joe 
Cool is hij de grote hond op het schoolplein.
Maar het allerliefst doet hij een dutje op zijn
hondenhok - en eet hij een welverdiend
avondmaal dat speciaal voor hem is gemaakt
door dat rondhoofdige kind (Charlie Brown).
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Linus
Denkt diep na, heeft respect
voor anderen, is hoopvol.

Bedachtzaam en respectvol, Linus is vaak de 
stem van de rede onder zijn leeftijdsgenoten.
Hij is een diepe denker en student filosofie.
Ondanks zijn aanvaringen met de brutale Lucy,
en het feit dat niemand begrijpt waarom hij een 
veiligheidsdeken draagt, blijft Linus heerlijk 
hoopvol. Hij is er zeker van dat dit jaar de Grote 
Pompoen zal verschijnen... hij weet het gewoon...

Schroeder
Een beetje chagrijnig, houdt van
honkbal, houdt heel erg van muziek,
kan heel goed pianospelen.

Schroeder, een humeurig muzikaal genie,
speelde eerder piano dan hij kon lopen.
Hij houdt ook van honkbal en met zijn vrienden 
samen te zijn, maar hij is nooit gelukkiger dan bij 
het spelen van een Beethoven-stuk, zelfs als de 
zwarte toetsen van zijn piano net geschilderd zijn. 
Kon hij Lucy maar zover krijgen dat ze hem lang 
genoeg met rust liet om het eerste deel van de 
sonate te halen!

Pigpen
Is niet erg schoon,
is lief voor anderen,
gelooft in zichzelf, is eerlijk.

Hij mag dan wel reizen in zijn eigen persoonlijke 
stofwolk, Pigpens geest en geweten zijn zuiver. 
Hij heeft vertrouwen in wie hij is en gedraagt zich 
waardig en respectvol. Hij behandelt anderen 
goed en hoopt dat ze hetzelfde voor hem zullen 
doen (dat doen ze vaak niet, maar hij zet door). 
Pigpen beschouwt het als een punt van trots dat 
hij gehuld is in het ‘stof van talloze eeuwen’.

Sally
Nieuwsgierig, dwingend,
wil graag alles weten.

Sally is nieuwsgierig en eist overal antwoorden op. 
Waarom moeten kinderen naar school?
Waarom niet eerst een dessert? Wanneer ze
geconfronteerd wordt met een vraag die ze niet 
kan beantwoorden, pakt ze het probleem aan met 
een klassieke filosofie: ‘Who cares?!’ Haar hart 
slaat een slag over als ze haar ‘Sweet Babboo’, 
Linus, ziet. En ze weet dat ze zich altijd tot haar 
grote broer, Charlie Brown, kan wenden voor hulp 
en aanmoediging, ook al begrijpt ze hem
misschien niet.

BIJLAGE
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Franklin
Druk, helpt graag, slim,
sportief, luistert graag naar
geschiedenisverhalen.

Franklin is een druk kind. Hij speelt honkbal, leert 
gitaarspelen en is lid van een zwemclub.
Hoewel zijn leven actief is, is Franklin nooit te 
druk om zijn vrienden te helpen. Hij is
ondersteunend en slim en altijd bereid om een 
handje te helpen. Hij geniet er ook van om tijd 
door te brengen met zijn grootouders en van hen 
over de oude tijd te leren. En hoewel hij de
vrienden van Charlie Brown een beetje raar vindt, 
is hij blij om deel uit te maken van de bende.

Marcie
Houdt van school, houdt van
de natuur, is niet sportief,
moedigt graag haar vrienden aan.

Marcie geniet van school, natuurwandelingen 
en af en toe een Tiny Tots-concert. Hoewel ze 
het verschil niet kan zien tussen een basketbal 
en een meloen, moedigt ze haar vrienden graag 
aan bij de voetbalwedstrijd. Ze noemt haar beste 
vriendin, Pepermunt Patty, ‘Sir, en haar vriend (en 
onbeantwoorde liefde) Charlie Brown, noemt ze 
‘Charles.’

Pepermunt patty
Sportief, zakelijk, kan niet goed leren,
denkt graag na. Wil dat iedereen eerlijk
tegen elkaar is.

Pepermunt Patty is heel goed in atletiek en is de 
manager van haar eigen honkbalteam. Ze is niet 
alleen sportief maar ze is ook een denker.
Ze brengt veel tijd door zittend tegen de
‘Denkende boom’ om na te denken over het leven 
en de liefde. Ze kan zowat alles... behalve
studeren. Ze is gevoeliger dan ze denkt en 
spreekt zich hardop uit tegen elke oneerlijke
behandeling van haarzelf of anderen.
Haar aanbiddende vader noemt haar zijn
‘Zeldzame Juweel’.
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