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Review
Snuiter is verdrietig, want zijn vriend Grote Boom is ziek. Als hij begint te huilen, verschijnt
de Tranenfee. Zij vangt zijn tranen op in een flesje. Zo ontdekt snuiter dat tranen
toverdruppels zijn, waar de Tranenfee iets heel bijzonders mee kan…
Snuiter helpt haar bij het verzamelen van toverdruppels, want kleine en grote vriendjes
wachten op een beetje troost.
De Tranenfee leert kinderen dat tranen niet verkeerd zijn. Het kan opluchten om de
traantjes te laten stromen. Tranen stoppen vanzelf, als ze mogen stromen in een veilige
omgeving.

Deugdenvragen
Wanneer ben je verdrietig?
Wat voel je als je verdrietig bent?
Wat kan jou helpen als je verdrietig bent?
Wie/wat kan jou troosten als je verdriet hebt?
Wat doe je als iemand anders verdrietig is?

Deugdenactiviteiten
BEGRIP
Lees het verhaal voor tot het moment waarop de Tranenfee Snuiter enkele flesjes geeft.
De Tranenfee vindt Snuiter een prima helper.
Ze geeft hem een paar flesjes uit haar tasje.
'Voor als je nog toverdruppels vindt', zegt ze met een knipoog.
Bespreek kort wat Snuiter een goede helper maakt. "Waarom zou ze Snuiter een goede
helper vinden? Wat doet hij bij zijn vrienden? Hoe merk je dat hij begrip heeft voor hun
verdriet?"
Snuiter toont begrip voor het verdriet van zijn vrienden. Hij vindt de tranen niet stom. Hij
luistert naar hun verhaal.
•
•

bij Flappie
Snuiter legt zijn poot om zijn schouders. Hij luistert naar zijn verhaal en zegt: "Ik vind
het zo erg voor je." Hij blijft nog even spelen.
bij de eekhoorns
Hij vraagt wat er is: "Ben je je mama en papa kwijt?" Hij laat Kaatje en Eekje
vertellen. Hij helpt Eekje en is extra lief voor de kleintjes.

Vraag of de kinderen ook de Tranenfee willen
helpen. Maak samen een "troostposter" of vul
deze blanco-versie in. Het kan voor kinderen een
houvast bieden en hen helpen om begrip op te
brengen voor het verdriet van klasgenoten. "Als
we goed kijken wat Snuiter doet, kunnen we de
Tranenfee misschien ook helpen."

De poster hiernaast dient als inspiratie.
Tips die de kinderen zelf formuleren,
zullen ze veel beter onthouden.

HOE TOON IK BEGRIP BIJ VERDRIET?
•

vraag wat er is

•

neem tijd om te luisteren

•

laat de ander vertellen

•

probeer het verdriet te
begrijpen

•

vraag of hij samen wat wil doen

VERTROUWEN
Omdat Snuiter hun verdriet begrijpt, voelen de vrienden zich veilig bij hem. Ze vertrouwen
Snuiter en durven te laten zien hoe ze zich voelen en te vertellen wat er is. Samen met de
Tranenfee vangt hij hun verdriet en tranen goed op.
Vertel dat het fijn is om dat vertrouwen ook in de klas te voelen. Als iedereen de tips van
de poster volgt is dat fijn voor iedereen. Maar vertrouwen kan je ook op een andere manier
oefenen:
Maak groepjes van twee personen. Laat ze achter elkaar zitten in kleermakerszit. Het kind
dat vooraan zit is het verdriet (de tranen). Het achterste kind is Snuiter of de Tranenfee die

de tranen opvangt. De bedoeling is dat het eerste kind zich -zonder achterom te kijkennaar achter 'laat vallen' en het tweede kind hem opvangt. Om zijn of haar vertrouwen
kracht bij te zetten kan het eerste kind dit uitspreken: "Ik vertrouw dat je me opvangt." Of
kortweg: "Ik vertrouw je." Met grotere kinderen kan je het staand doen.

Extra (les)suggesties
•

Een troostdoos maken met een schoendoos.
Een schoendoos versieren naar keuze. Een opening maken in de doos.
De kinderen kunnen dan op druppels (tekening) iets tekenen of schrijven en in de
troostdoos stoppen.

•

In het leesboek staan achteraan in het boek nog véél lessuggesties:
➔ Regenbooggordijn
➔ Druppelschilderij
➔ Toverdruppel - speellint
➔ Watermuziek
➔ Wolkendeeg
➔ Schrijf een elfje
➔ Een hapje regenboog
➔ Vriendjes op een stokje
➔ Zakdoekspel
➔ Waar zit je verdriet?
➔ Hart-vriend-kus
➔ Toverdruppelmemory
➔ Troostmachine
➔ Neptranen
➔ Droog-tips

Tip
•

Nog wat extra materialen zijn te vinden op de website van vzw Talismanneke. Deze
stichting richtte Nathalie Slosse (de auteur van Toverdruppels) op om volwassenen
handvaten aan te reiken, zodat kinderen van jongs af ondersteund kunnen worden in
het leren omgaan met tegenslagen.

