
VAKANTIE
1. Wat vond jij de leukste reis die we samen gemaakt hebben?

Hallo! Leuk dat je ons kasteel bezoekt. Waarschijnlijk ben je hier met jouw vader, moeder, opa of oma.  

Jij bent aan zet in deze museumtoer! Jij mag op zoek naar schilderijen. Als jij deze kunstwerken hebt 
gevonden, moeten de grote mensen vragen beantwoorden. En die vragen gaan over familieverhalen.  
De volwassenen moeten jou vertellen over zichzelf en over jouw familie. 

Deze vragen hieronder kun je stellen  
aan jouw vader, moeder, opa of oma…

Natuurlijk moeten ze eerlijk antwoord geven. 

SPELLETJES
2. Welk spel doen ze in dit schilderij?

3. Wat vind jij het leukste spel om te spelen?

4. Wat vind jij het stomste spel?

5. Word jij boos als je verliest?

6. Heb jij wel eens vals gespeeld?

7. Mag ik vanavond gamen?

ZIEK
8. Heb jij wel eens in het ziekenhuis gelegen?

9. Wanneer had jij voor het laatst pijn?

10. Wat vind jij het fijnst om te krijgen als je ziek bent?

KLUSJES 
11. Welk klusje doe jij graag in huis?

12. Waar heb jij een hekel aan om te doen?

13. Ga jij het liefst in bad of onder de douche?

Familieverhalen | ZOEK & VRAAG

Geen 
smoesjes!



VERDRIET
14. Ben jij wel eens verdrietig?

15. Wat doe jij dan om weer blij te worden?

16. Hoe kun je iemand anders even troosten?

SAMEN DOEN
23. Is dit een gezellige familie in dit schilderij? En waarom?

24. Wat vind jij het gezelligst aan onze eigen familie?

25. Wat zouden we vaker samen moeten doen?

DE LAATSTE VRAAG  
IS VOOR JOU ZELF                                    
                               
Wat vind jij het mooiste schilderij of leukste kunstwerk in het kasteel? 
En vertel waarom!

STERK
17. Wat is jouw favoriete kleur? En zie je die in dit schilderij?

18. Wie is jouw held?

19. Wat is het stoerste dat jij ooit hebt gedaan?

20. Wat is het gevaarlijkste dat jij ooit hebt gedaan?

21. Wat zou je het liefst nog een keer doen, ook al is het heel spannend?

22. Wat mag ik vandaag voor iets gevaarlijks doen?
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