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U krijgt een lessenpakket aangeboden dat zo kant-en-klaar mogelijk is om ermee aan de slag te gaan.
Het lessenpakket bevat enige interactiviteit. Volgende symbolen worden hierbij gebruikt:
Ga naar de vorige pagina.
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Ga naar de inhoudsopgave (p. 2).

Ga naar de volgende pagina.

Terug

Ga terug naar vorige locatie.

Bijlage of werkblad afdrukken.

Sluiten

Lessenpakket sluiten.

Ga rechtstreeks door naar deze pagina.
Dit educatief project werd gerealiseerd door Uitgeverij Averbode in samenwerking met Glimlachen.be en de Vlaamse overheid.
Meer info? Neem een kijkje op: www.Glimlachen.be.
Eindredactie: Ninja Vervoort • Vormgeving: Bram Zwinnen
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VOORWOORD
Wat is Glimlachen.be?
Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren in
Vlaanderen te verbeteren. Op www.glimlachen.be kunt u allerlei educatief en ondersteunend materiaal
vinden.
EDUCATIEF PAKKET VOOR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS
Met dit educatief lessenpakket op maat kunt u met uw kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs
aan de slag in de klas. Het biedt u de kans om ook hun begeleiders en ouders te betrekken bij het lessenpakket.

Types buitengewoon onderwijs
Het lessenpakket is zo opgesteld dat het bruikbaar is in de meeste types van het buitengewoon onderwijs.
Voornamelijk de kinderen van het basisaanbod en de kinderen in type 7 kunnen ermee aan de slag. Maar ook
voor de andere types zijn er mogelijkheden.
Basisaanbod

kinderen met een lichte
mentale handicap

Afhankelijk van het niveau van het kind kunnen de opdrachten
van niveau 1 tot en met niveau 3 worden aangebracht.

Type 2

voor kinderen met een
verstandelijke beperking

Wellicht zal de nadruk binnen dit type vooral liggen bij de opdrachten op niveau 1.

Type 3

kinderen met een emotionele Afhankelijk van het niveau van het kind kunnen de opdrachten
of gedragsstoornis, maar zon- van niveau 1 tot en met niveau 3 worden aangebracht.
der verstandelijke beperking

Type 4

kinderen met een motorische Afhankelijk van het niveau van het kind kunnen de opdrachten
beperking
van niveau 1 tot en met niveau 3 worden aangebracht.
Wellicht zal er hier extra ondersteuning nodig zijn bij motorische
handelingen zoals het tandenpoetsen.

Type 5

kinderen in een ziekenhuis,
een preventorium of een
residentiële setting

Afhankelijk van het niveau van het kind kunnen de opdrachten
van niveau 1 tot en met niveau 3 worden aangebracht.

Type 6

kinderen met een visuele
beperking

Afhankelijk van het niveau van het kind kunnen de opdrachten
van niveau 1 tot en met niveau 3 worden aangebracht.
Aanpassingen zullen ook hier vereist zijn, zoals vergrotingen, tactiele
ondersteuning (eventueel zorgen voor een gipsen gebit …) enz.

Type 7

kinderen met een auditieve
beperking of een spraak- of
taalstoornis

Afhankelijk van het niveau van het kind kunnen de opdrachten
van niveau 1 tot en met niveau 3 worden aangebracht.

Type 9

kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Afhankelijk van het niveau van het kind kunnen de opdrachten
van niveau 1 tot en met niveau 3 worden aangebracht.
Aanpassingen zullen ook hier vereist zijn, zoals minder tekeningen op werkbladen, werkvormen gestructureerder aanbieden
enz.
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Drie niveaus toegelicht
Het lessenpakket is in drie niveaus opgedeeld. Die niveaus hier zijn eerder een richtlijn in de aanpak binnen
het buitengewoon onderwijs. Uiteraard kunt u daarin zelf nog een verder onderscheid maken.

NIVEAU 1

1

Hier doelen we op kinderen van de speelleerklas (= kleuterniveau/3e kleuterklas - niet-lezers) en de kinderen
van het aanvangsniveau (niveau eerste leerjaar tot aan de kerstvakantie – beginnende lezertjes/aanvankelijk
lezen). We werken met symbolen en met eenvoudige, toegankelijke opdrachten en teksten.

NIVEAU 2

2

Hier beogen we kinderen die al wat kunnen lezen (niveau tweede leerjaar/begin derde leerjaar) maar die nog
veel energie in het technische aspect moeten steken. Deze kinderen hebben dus nood aan korte en eenvoudige zinnen om ook energie aan de inhoud te kunnen besteden.

NIVEAU 3

3

Niveau 3 doelt op de kinderen die de leerstof (Nederlands) van ongeveer midden derde en vierde leerjaar aankunnen. Er worden al zinnen aangeboden en er kan al sprake zijn van iets meer complexe opdrachten. Maar er
blijft aandacht voor voldoende (woordenschat)ondersteuning.

Educatief pakket voor de eerste graad lager onderwijs
Op www.glimlachen.be vindt u een educatief pakket op maat voor leerlingen van het eerste en het tweede
leerjaar van het lager onderwijs. Daar vindt u ongetwijfeld extra ideeën en informatie.
Vorige
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Aan de slag!
De kinderen worden geprikkeld door verhalen rond de
personages Flos en Bros.
Op een kindvriendelijke en laagdrempelige wijze worden de
volgende thema’s aangehaald:

THEMA 1: Een mond vol tanden
Een baby heeft geen tanden en ook opa lijkt er enkele kwijt …
Maar hoeveel tanden heb ik en waarvoor dienen ze eigenlijk?
Is er een verschil tussen mijn tanden? Krijg je melktanden door te
veel melk te drinken? En wat gebeurt er wanneer ik een tand verlies?

THEMA 2: IK ❤ mijn tanden
Tanden moet je goed verzorgen.
Maar hoe moet dat? Hoe vaak moet ik mijn tanden poetsen? En wat is een goede tandenborstel? …

THEMA 3: Mijn tand is ziek!
Hoe krijg je gaatjes in je tanden? En waarom ruikt mijn adem soms niet zo fris? Helpt een kauwgom tegen die
adem of moet ik mijn tanden poetsen? En wat is eigenlijk fluoride? Hoe voorkom je tandbederf?

THEMA 4: HELP JE TANDJE EEN HANDJE
Soms moeten we onze tanden een handje helpen. Bijvoorbeeld door het dragen van een beugel, blokjes …

THEMA 5: Mijn tandarts IS MIJN HELD!
Moet je bang zijn voor de tandarts? Maar nee! Flos en Bros vinden hun tandarts zelfs een superheld!
Samen bereiden we een bezoekje aan de tandarts voor.

THEMA 6: MONDJE GEZONDJE
Af en toe een snoepje mag wel, maar … gezond eten is natuurlijk ook belangrijk.
We bereiden een slotfeest met gezonde hapjes voor.

THEMA 7: TANDENWEETJES
Hoe zit dat bij dieren? Hebben zij ook tanden? Hoeveel tanden heeft een krokodil? En heeft een kip wel tanden? Leuke tandenweetjes!
U krijgt een lessenpakket aangeboden dat zo kant-en-klaar mogelijk is om ermee aan de slag te gaan. Op de
website www.glimlachen.be kunt u steeds terecht voor nog meer informatie. Werkblaadjes en extra
educatief materiaal (posters, poetskaarten …) kunnen hier voor de verschillende leeftijdsgroepen gedownload worden.
Er zijn ook brieven voor de ouders om hen bij het project te betrekken. In die brieven wordt het belang van
een goede mondgezondheid nog eens benadrukt.
Veel plezier met dit project en een schitterende glimlach!
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THEMA 1: Een mond vol tanden
Lesdoelen thema 1
-

De kinderen leren over de verschillende soorten tanden: snijtanden, hoektanden en kiezen.
De kinderen begrijpen de verschillende functies van snijtanden, hoektanden en kiezen.
De kinderen leren over de groei van hun tanden (van melktand tot blijvende tand/kies).
De kinderen maken kennis met de figuren Flos en Bros.

Algemene informatie voor de leerkracht
Een baby heeft geen tanden en ook opa lijkt er enkele kwijt … Maar hoeveel tanden heb ik en waarvoor dienen ze
eigenlijk? Is er een verschil tussen mijn tanden? Krijg je melktanden door te veel melk te drinken? En wat gebeurt er
wanneer ik een tand verlies?
Hier komen de kinderen meer te weten over hun eigen tanden. Houd rekening met hun voorkennis. Ga na wat
ze al weten en waar ze nog vragen over hebben. Begin de les met een grote woordspin. Noteer ‘mijn tanden’
op een grote flap. De leerlingen noteren woorden waaraan ze denken. Of ze zeggen die luidop en u noteert ze.
Ga na waarover de kinderen nog vragen hebben.
Tip: Kinderen die op niveau 1 werken, tekenen waaraan ze denken.
Hier kunt u alvast de onderstaande informatie meegeven.
-- Vanaf wanneer krijgen we eigenlijk tanden? Worden we ermee geboren?
Onze eerste tanden komen door wanneer we nog een baby zijn. Meestal verschijnen de eerste exemplaren
wanneer we tussen de zes en tien maanden oud zijn. Dat gebit noemen we dan een melkgebit.
-- Blijft een melkgebit ons hele leven?
Nee, onze tanden vallen uit. Wij worden groter en ook onze tanden ‘wisselen’.
Een melkgebit is meestal volledig wanneer we 2,5 jaar (of 30 maanden) zijn. Melktanden beginnen te wisselen rond de leeftijd van 6 jaar. Er komen dan nieuwe tanden in de plaats. Tijdens het wisselen spreekt men
van een wisselgebit.
-- Wanneer krijgen we dan een volwassen gebit?
We spreken van een volwassen gebit of een blijvend gebit als alle tanden zijn gewisseld. De laatste melktanden worden pas gewisseld rond de leeftijd van 11 à 12 jaar. Die blijvende tanden zijn groter dan melktandjes,
want de mond is ook groter geworden.
-- Wanneer krijgen we onze eerste blijvende kiezen?
Rond het wisselen van de eerste melktanden komen ook de eerste, blijvende kiezen door.
Die kiezen komen door achter de laatste kiezen van het melkgebit.
Die eerste blijvende kiezen worden vaak niet opgemerkt, omdat er niet eerst een melkkies uitvalt. Bovendien zijn ze ook nog eens ver achteraan in de kleine kindermond te vinden.
Let op: Die kiezen moeten goed gepoetst worden, want ze zijn zeer gevoelig voor cariës (tandbederf - gaatjes). Een synoniem voor blijvende kies is molaar of maaltand.
-- Wat als een volwassen tand verloren gaat? Komt er dan ook een nieuwe tand?
Nee, als een volwassen tand uitvalt, komt er geen nieuwe in de plaats.
-- Hoeveel tanden hebben we in onze mond? (Tel ze maar eens!)
Een melkgebit bestaat uit 20 melktanden.
Een volwassen gebit bestaat uit 32 tanden.
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-- Zijn al onze tanden hetzelfde? Lijken ze op elkaar of zijn er verschillen?
Er bestaan drie verschillende soorten tanden. Dat is niet zomaar. Want elke soort doet iets anders met ons
eten. Elke soort heeft een aparte, bijzondere functie.
• We hebben snijtanden:
Het zijn onze vlakke voortanden. Ze zijn gemaakt om in het eten te bijten.
• We hebben hoektanden:
Het zijn puntige tanden. Ze zijn aan de hoeken van ons gebit te vinden. Zij dienen om ons eten af te
scheuren.
• Dan zijn er ook nog onze kiezen:
Dat zijn de grote tanden achteraan in onze mond. Zij zorgen ervoor dat wij ons eten in kleine stukjes
kunnen malen.
Voor niveau 1 en 2 zijn er stokpoppen en bij niveau 3 puzzels. Die stokpoppen en puzzels stellen bovengenoemde tanden voor. De tattoos op die tanden verwijzen naar hun functie. Bij de snijtand is de tattoo een mes,
bij de hoektand is de tattoo een trektang en bij de kies is de tattoo een pepermolen. Licht dat voldoende toe na
de gegeven opdracht.

Informatie bij de werkblaadjes
Werkblad 1a + BIJLAGE 1 en 2

Een brief over Flos en Bros

1

2

INHOUD: Brief + kennismaking Flos en Bros
Schets het project kort. Maak gebruik van de stokpoppen. Knip de tanden van bijlage 2 (stokpoppen) uit.
Plak ze op een satéprikker en teken er een gezicht op. Stel de stokpoppen voor en laat hun leuke tattoo zien
aan de kinderen.
Bijvoorbeeld:
‘Ik ben hoektand … Ik ben snijtand … Ik ben kies … Wie zijn jullie? …’
De stokpoppen vragen aan de kinderen om te glimlachen naar elkaar. De stokpoppen stellen bijkomende
vragen:
-- Hoe voelt het om te glimlachen? Hoe voelt het wanneer er iemand naar jou glimlacht? (Bijvoorbeeld: in een winkel
of op straat of …) Heb je tijdens het lachen de tanden (= de stokpoppen) gezien? Welke heb je gezien? Waar zitten ze in de mond? (Vooraan … achteraan … aan de zijkant …)
De stokpoppen vertellen dat ze allemaal een eigen, unieke tattoo hebben. Die tattoo vertelt iets meer over
henzelf.
Bijvoorbeeld:
‘Ik ben een hoektand en zoals je ziet, ben ik scherp en puntig. Ik dien om voedsel mee uit elkaar te trekken. Daarom
heb ik als tattoo een trektang …’
Bij de snijtand is dat een mes, bij de hoektand is dat een trektang en bij de kies is dat een pepermolen.
Tip: Aan het einde van dit thema maken de kinderen zelf de stokpoppen (bijlage 2 ). Ze oefenen hun kennis
verder in en delen die met elkaar aan de hand van een poppenspel dat ze per drie spelen.
Bijvoorbeeld:
‘Hallo, wie ben jij?
Ik ben kies. En jij?
Ik ben snijtand. Mij vind je vooraan in de mond.
Dat is leuk! Maar mij kun je daar niet vinden, mij vind je achteraan. Wat moet jij doen? …’
Stel Flos en Bros kort voor. Toon bijlage 1 (Flos en Bros).
Vraag aan de kinderen:
-- Doen de namen ‘Flos’ en ‘Bros’ jou aan iets denken?
Vorige
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-- Welk woord hoor je in hun naam? Waar doet het jou aan denken?
Bijvoorbeeld: Flos doet denken aan flossen.
-- Weet je wat dat is? En Bros?
-- Misschien doet het jou denken aan een borstel. Welke borstel wordt bedoeld? …
Neem met de kinderen plaats in een kring en lees de brief voor van Flos en Bros (werkblad 1a ).
De kinderen reageren. Stel bijkomende vragen:
-- Wie zijn Flos en Bros?
-- Wat kunnen ze goed?
-- Wat willen zij ons leren? Waarom? …
Ten slotte kleuren de kinderen Flos en Bros op hun werkblad 1a .
Dat werkblad nemen ze mee naar huis. De ouders kunnen de brief van Flos en Bros lezen en zo zijn ze op de
hoogte van het project.

Werkblad 1b + BIJLAGE 1 en 3

Een brief van Flos en Bros

3

INHOUD: Brief + kennismaking Flos en Bros
Verknip de puzzels uit bijlage 3 en stop ze in 3 aparte enveloppes.
Verdeel de kinderen in groepjes van drie. Leerling 1 krijgt de puzzel van de hoektand, leerling 2 krijgt de puzzel
van de snijtand en leerling 3 krijgt de puzzel van de kies. Na het puzzelen tonen ze hun resultaat aan elkaar. Ze
vergelijken de tanden.
-- Welke verschillen merk je op? Welke gelijkenissen? …
Bespreek de antwoorden klassikaal.
Schetst het project kort. Leg uit dat de kinderen de volgende weken meer zullen leren over hun eigen tanden
en die van anderen. Vertel dat ze ook zullen leren om die goed te verzorgen.
Laat de kinderen allemaal glimlachen naar elkaar.
-- Hoe voelt het om te glimlachen? Hoe voelt het wanneer er iemand naar jou glimlacht? (Bijvoorbeeld in een winkel
of op straat of …)
-- Hoeveel tanden heb je?
Laat ze die even tellen.
-- Is dat bij iedereen hetzelfde? Is dat bij je kleine broer of zus of bij je mama of papa hetzelfde?
De kinderen ontdekken dat een melkgebit uit 20 melktanden bestaat en een volwassen gebit uit 32 tanden.
Bespreek dat iedereen andere tanden heeft. Vertel dat sommige tanden netjes op een rij staan, dat andere
tanden scheef durven te staan. Besluit dat dat alles ieder van ons uniek maakt. Benadruk dat het heel belangrijk
is dat onze tanden goed verzorgd worden. Kondig aan dat Flos en Bros tijdens de lessen komen helpen. Toon
bijlage 1 (Flos en Bros). Neem plaats in een kring en lees de brief voor van Flos en Bros (werkblad 1b ).
De kinderen reageren. Stel bijkomende vragen over de brief.
Ten slotte tekenen ze Flos en Bros zo goed mogelijk na op hun werkblad 1b . Dat werkblad nemen ze mee
naar huis. De ouders kunnen de brief lezen en zijn zo op de hoogte van het project.
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BIJLAGE 4 en BIJLAGE 5 en BIJLAGE 6

Ren je rot (spel)

1

2

3

INHOUD: Ren-je-rot-spel
Ga naar een ruimte waar de kinderen zich vrij kunnen bewegen (de turnzaal, de speelplaats …)
Als bijlage 4 vindt u stellingen voor kinderen die op niveau 1 en 2 werken. Voor de kinderen die op
niveau 3 werken is er bijlage 5 . De stellingen sluiten aan bij de brief over Flos en Bros. Knip de zieke tand
(bijlage 6 ) uit en kleef die op een zwart blad papier. Knip de gezonde tand (bijlage 6 ) uit en kleef die op
een wit blad papier. Wanneer de kinderen denken dat de stelling WAAR is, rennen ze naar de gezonde tand /
naar het wit blad papier. Wanneer de kinderen denken dat de stelling NIET WAAR is, rennen ze naar de zieke
tand / naar het zwart blad papier.
Lees de stellingen één na één. Spreek een sein af, zodat de kinderen duidelijk weten wanneer ze kunnen rennen.
-- Wie had het juist? Wat weet je nog uit de brief?
Oplossing bijlage 4
Flos is een groen mannetje. WAAR

Met onze kiezen kunnen we ons eten malen. WAAR

Bros is een paars mannetje. NIET WAAR

Door je tanden te poetsen, krijgen ze een gele kleur. NIET WAAR

Melktanden krijg je van te veel melk te drinken. NIET WAAR

Je tanden poetsen is belangrijk om je tanden

Wanneer je groot wordt, vallen je melktanden uit. WAAR

gezond te houden. WAAR

Melktanden worden gewisseld. Je krijgt dan volwassen tanden. WAAR

Bij de snijtand is de tattoo een mes. WAAR

Snijtanden zijn om ons eten te bijten en te snijden. WAAR

Bij de kies is de tattoo een pepermolen. WAAR

Hoektanden zijn om ons eten beter te kunnen proeven. NIET WAAR

Bij de hoektand is de tattoo een zaag. NIET WAAR

Oplossing bijlage 5
Onze eerste tanden komen door wanneer we nog een baby zijn. WAAR

Snijtanden gebruiken we om in ons eten te bijten. WAAR

Ons eerste gebit heet een startgebit. NIET WAAR

Kiezen zijn puntige tanden die dienen om eten te scheuren. NIET WAAR

Melksnijtanden zijn kleiner dan volwassen snijtanden. WAAR

Kiezen zijn de grote tanden achteraan in onze mond. Die dienen om te

Melktanden vallen uit wanneer we zelf groeien en onze mond ook groter

malen. WAAR

wordt. WAAR

Bij de snijtand is de tattoo een mes. WAAR

Een melkgebit bestaat uit twintig tanden. WAAR

Bij de kies is de tattoo een pepermolen. WAAR

Een volwassen gebit bestaat uit tweeëntwintig tanden. NIET WAAR

Bij de hoektand is de tattoo een zaag. NIET WAAR

Flos en Bros poetsen hun tanden telkens minstens twee minuten. WAAR

Werkblad 2a

Soorten tanden

1

INHOUD: Soorten tanden
De kinderen gaan individueel aan de slag op werkblad 2a . Ze verbinden wat samenhoort. Verbeter het werkblaadje klassikaal.
-- Wat ging er al vlot? Wat ging er minder vlot?

Werkblad 2b

Soorten tanden

2

3

INHOUD: Soorten tanden
Herhaal kort welke soorten tanden er zijn en waarvoor ze dienen. Wat weten ze nog? Oefen eerst nog eens
klassikaal. Daarna gaan de kinderen individueel of per twee aan de slag op het werkblad 2b .
Als die opdracht nog moeilijk blijkt, bekijkt u eerst werkblad 2c samen. Bekijk de foto’s en lees de bijbehorende woordenschat op deze infopagina.
Verbeter het werkblaadje klassikaal.
-- Wat ging er al vlot? Wat ging er minder vlot?
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Werkblad 2c

Soorten tanden: info

3

INHOUD: Soorten tanden
Ondersteunende woordenschat en prenten.
Tip: Het kan ook gebruikt worden door kinderen die op niveau 2 werken bij het werkblad 2b
schillende soorten tanden.

Werkblad 3

Een tandendoosje

1

over de ver-

2

INHOUD: Een tandendoosje
Wanneer onze melktanden wisselen, vinden sommige kinderen het fijn om die te bewaren voor later. Een
tandendoosje is dan een leuk idee. Op werkblad 3 wordt de kans geboden om zelf een tandendoosje te
knutselen aan de hand van een stappenplan.
Benodigdheden: kleurig papier, twee identieke kartonnen schuifdoosjes (luciferdoosjes), twee punaises, twee
identieke kraaltjes, sneldrogende lijm en een schaar.
Bij de meeste kinderen begint de tandenwissel wanneer ze ongeveer zes jaar oud zijn.
Misschien hebben de kinderen nog een tandje van vroeger ergens bewaard?
Jonge kinderen praten weleens over een wiebeltand. Met zo’n wiebeltand begint de tandenwissel inderdaad!
Na een tijdje valt die tand uit (of de kinderen wiebelen hem er zelf verder uit).
Sommige kinderen leggen hun uitgevallen tand onder hun hoofdkussen voor de ‘Tandenfee’. Zij komt de tand
halen om te bewaren en legt er een centje voor in de plaats.
Andere kinderen kiezen ervoor om hun tanden zelf bij te houden. Het
tandendoosje biedt dan de oplossing.
Was en droog de gewisselde tandjes goed en bewaar ze in
het zelf geknutselde doosje!
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Bijlage 1

Flos en Bros
1

2

3

I
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Bijlage 2

Stokpoppen
1
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Bijlage 3

Puzzels
3
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Bijlage 4

Ren je rot (spel)

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

Flos is een groen mannetje.

Bros is een paars mannetje.

Melktanden krijg je van te veel melk te drinken.

Wanneer je groot wordt, vallen je melktanden uit.

Melktanden worden gewisseld. Je krijgt dan volwassen tanden.

Snijtanden zijn om ons eten te bijten.

Hoektanden zijn om ons eten beter te kunnen proeven.

Met onze kiezen kunnen we ons eten malen.

Door je tanden te poetsen, krijgen ze een gele kleur.

Je tanden poetsen is belangrijk om je tanden gezond te houden.

Bij de snijtand is de tattoo een mes.

Bij de kies is de tattoo een pepermolen.

Bij de hoektand is de tattoo een zaag.
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Bijlage 5

Ren je rot (spel)

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

3

Onze eerste tanden komen door wanneer we nog een baby zijn;

Ons eerst gebit heet een startgebit.

Melksnijtanden zijn kleiner dan volwassen snijtanden.

Melktanden vallen uit wanneer we zelf groeien en onze mond ook groter wordt.

Een melkgebit bestaat uit twintig melktanden.

Een volwassen gebit bestaat uit tweeëntwintig tanden.

Flos en Bros poetsen hun tanden telkens minstens twee minuten.

Snijtanden gebruiken we om in ons eten te bijten.

Kiezen zijn puntige tanden die dienen om eten te scheuren.

Kiezen zijn de grote tanden achteraan in onze mond. Die dienen om te malen.

Bij de snijtand is de tattoo een mes.

Bij de kies is de tattoo een pepermolen.

Bij de hoektand is de tattoo een zaag.
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Bijlage 6

Ren je rot (spel
1
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Werkblad 1a

Een brief van Flos en Bros

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

Zie je daar die twee vrolijke jongens? Dat zijn Flos en Bros. Zij komen jullie alles leren over onze
tanden. Ze vertellen ons hoeveel tanden we precies hebben en hoe we ze gezond moeten houden.
Die groene kerel, dat is Flos. Zwaai maar eens naar hem! Daarvan moet hij glimlachen.
Ook Bros vindt het heerlijk om zijn tanden bloot te lachen. Welke kleur heeft Bros? Ja, juist,
oranje!
Kunnen jullie even mooi glimlachen als Flos en Bros? Toon het dan maar eens!
Flos en Bros zijn al groot. Ze hebben geen melktanden meer. Melktanden zijn iets kleiner. Ze vallen
uit wanneer we zelf groeien en onze mond ook groter wordt. Dan komen er grotere tanden in
de plaats van die melktandjes. Heb jij al zo van die grote, nieuwe tanden?
Flos en Bros poetsen hun tanden minstens twee keer per dag. Zo blijven ze mooi en gezond.
Poets jij je tanden ook graag? Goed zo!
We hebben drie verschillende soorten tanden. Kun je ze mee onthouden?
We hebben tanden om in ons eten te bijten. Doe maar eens alsof je bijt! Dan gebruiken wij onze
snijtanden. Ze zijn vlak en zitten vooraan in onze mond.
Hier aan de hoeken, die puntige tanden, dat zijn onze hoektanden. Die dienen om eten te scheuren.
Hoe moet je scheuren? Toon maar eens!
En dan hebben nog één soort: onze kiezen. Dat zijn de grote tanden achteraan in onze mond. Die
dienen om te malen. Ik toon even hoe je moet malen. Doe maar mee!
Nu weet je al wat meer over onze tanden. Flos en Bros vertellen je binnenkort nog veel meer!
Kleur Flos en Bros mooi in. Ken je hun kleuren nog?
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Werkblad 1b Een brief van Flos en Bros
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

3

Hé, hallo! Ik ben Flos en dit is mijn maatje Bros. Wij komen jullie alles leren wat te maken heeft
met onze tanden. Mij herken je aan mijn groene kleur en mijn brede glimlach. Mijn vriend Bros
heeft een oranje kleurtje. Hij heeft ook mooi verzorgde tanden. Ah ja… want dat is natuurlijk
ontzettend belangrijk! Hebben jullie ook zo’n mooie glimlach? Lach die tanden maar eens bloot!
Onze eerste tanden komen door wanneer we nog een baby zijn. Meestal verschijnen de eerste
exemplaren wanneer we tussen de zes en tien maanden oud zijn. Dat gebit noemen we dan
een melkgebit. Melktanden zijn iets kleiner dan volwassen tanden. Ze vallen uit wanneer we zelf
groeien en onze mond ook groter wordt. Dan komen er grotere tanden in de plaats van die
melktandjes. Wie heeft er hier al zo van die grote, volwassen tanden?
Een melkgebit bestaat uit 20 melktanden.

Een volwassen gebit bestaat uit 32 tanden.

Bros en ik poetsen onze tanden minstens twee keer per dag en dat gedurende tenminste twee
minuten. Dat is 120 seconden! Zo blijven ze mooi en gezond.
We hebben drie verschillende soorten tanden.
Ten eerste zijn er de snijtanden. Die tanden gebruiken we om in ons eten te bijten. Doe maar
eens alsof je bijt! Ze zijn vlak en zitten vooraan in onze mond.
Ten tweede hebben we ook hoektanden. Het zijn puntige tanden die dienen om eten te scheuren.
Hoe moet je scheuren? Toon maar eens!
En dan hebben we nog één soort: de kiezen. Dat zijn de grote tanden achteraan in onze mond.
Die dienen om te malen. Ik toon even hoe je moet malen. Doe maar mee!
Nu weet je al heel wat meer over onze tanden. Wij vertellen je binnenkort nog veel meer! Weet je
nog goed hoe we eruit zien? Teken ons hier:
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Werkblad 2a

Soorten tanden

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

snijtanden

hoektanden

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock

1. Kijk en luister goed.

kiezen

2. Nu is het aan jou. Dek het kadertje hierboven af.
Verbind wat samen hoort. Gebruik drie kleuren.
hoektanden

kiezen

snijtanden
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Werkblad 2b

Soorten tanden

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

2

3

1. Hoeveel melktanden hebben wij? Omcirkel: 10 – 20 – 50
2. Hoeveel volwassen tanden krijgen wij? Omcirkel: 12 – 32 – 122
3. Omcirkel wat juist is:
De prent hieronder is een afbeelding van
een gebit met melktanden – een volwassen gebit.
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

4. Denk goed na. Vul in. Kies uit:
kiezen
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Werkblad 2c

Soorten tanden
3

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

hoektanden

snijtanden

Hoektanden zijn puntige
tanden die dienen om eten
te scheuren.

Die tanden gebruiken we
om in ons eten te bijten.
Doe maar eens alsof je
bijt! Ze zijn vlak en zitten
vooraan in onze mond.

kiezen

Dat zijn de grote tanden
achteraan in onze mond.
Die dienen om te malen.
melktanden

© Shutterstock

Dat zijn onze eerste tanden. We krijgen ze wanneer
we nog een baby zijn. Ze vallen uit als we groter
worden en onze mond meer plaats krijgt. Dan krijgen
we volwassen tanden.

© Shutterstock

volwassen tanden

Onze melktanden vallen uit als we groter worden
en in onze mond meer plaats krijgen. Dan krijgen we
volwassen tanden. Die zijn groter dan melktanden.
Wanneer volwassen tanden uitvallen, komen er geen
nieuwe meer in de plaats.

een gebit

© Shutterstock

© Shutterstock

bijten

malen

© Shutterstock

scheuren
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Wanneer je
op iets bijt,
dan zet je je
tanden erin.

Door iets te
malen, maak
je het fijn.
Je drukt het
helemaal plat
en je wrijft
tot het kleine
stukje zijn.

Wanneer je
iets scheurt,
dan trek je zo
hard aan iets
dat het stuk
gaat. Er komt
een stuk los.
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Een gebit is
een ander
woord voor
al je tanden
samen.
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Werkblad 3

Een tandendoosje

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

Wanneer onze melktanden worden ingeruild voor volwassen tanden, is het fijn om ze te
bewaren voor later. Daarom knutselen we samen een tandendoosje.
1

2

Plak de twee doosjes nauwkeurig op
elkaar. Wikkel het papier rond
de doosjes en knip op maat.

Plak het papier zorgvuldig rond
de doosjes.

3

4

Prik langs binnen een punaise precies in
het midden van de voorkant van elke
lade. Plak het kraaltje over het pinnetje
van de punaise. Laat goed drogen.
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Je doosje is klaar. Stop nu je melktandjes
die gewisseld zijn in het doosje.
Geef je doosje een plaatsje op je kamer.
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THEMA 2: Ik ❤ mijn tanden
Lesdoelen bij thema 2
-- De kinderen begrijpen dat het belangrijk is om hun tanden goed te poetsen.
-- De kinderen weten op welke manier ze hun tanden correct moeten poetsen en houden daarbij rekening
met de 3 B’s (Buitenkant, Binnenkant, Bovenop).
-- De kinderen weten hoe een goede tandenborstel eruitziet.
-- De kinderen weten wat fluoride is en wat de juiste hoeveelheid tandpasta is.

Algemene informatie voor de leerkracht
Hier leren de kinderen over het belang van tanden poetsen. Ze poetsen hun tanden ook zelf. De frequentie
en de juiste poetstechniek worden benadrukt: twee keer per dag poetsen, poetsen volgens de 3 B’s (Buitenkant, Binnenkant, Bovenop) en mama en papa die nog napoetsen. In een brief worden de ouders bij de lessen
betrokken. Het napoetsen wordt vaak vergeten, omdat mensen denken dat het enkel bij hele kleine kinderen
van belang is.
Voor gezonde propere tanden moet er minstens twee keer per dag gepoetst worden.
Op www.glimlachen.be vindt u bijkomende informatie over een goede manier van poetsen. De kinderen die
op niveau 3 werken, kunnen daar zelf een kijkje nemen.
Het is belangrijk dat kinderen hun tanden gedurende minstens twee minuten poetsen. Blijf voldoende stilstaan
bij dat tijdsbesef of leer hun trucjes aan om de tijd
beter in te schatten.
Voor kinderen van 2 tot 6 jaar geldt:
-- neem een tandpasta met aangepaste hoeveelheid
fluoride (1000 - 1450 ppm);
-- neem een tandenborstel met een klein kopje en
een steel met grip;
-- poets minstens tweemaal per dag gedurende
minstens twee minuten;
-- poets als ouder daarna zelf de tanden van uw
kind nog na (kinderen poetsen vooral de voorste
tanden);
-- besteed ook aandacht aan de binnenzijde van
de tanden en de kiezen.
Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt:
-- poets minstens tweemaal per dag gedurende
minstens twee minuten;
-- gebruik een aangepaste tandenborstel en tandpasta (1450 ppm);
-- poets als ouder na tot ongeveer 10 jaar.

Vorige

23

Volgende

-- De kinderen brengen hun eigen tandenborstel mee. Geef als voortaak om thuis zelf al eens te controleren
of de tandenborstel aan de vereisten voldoet.
-- Bekijk de poetsposter met de kinderen. U vindt die op www.glimlachen.be. Geef de poster een plaatsje in
de klas.

Informatie bij de werkblaadjes
BIJLAGE 1

Een brief voor de ouders

1

2

3

INHOUD: Brief voor de ouders
Betrek de ouders bij deze lessen. Maak hen attent op het belang van het napoetsen. De brief en de poetskaart
(bijlage 1 ) gaan tijdens het project met de kinderen mee naar huis.

BIJLAGE 2 Poetsie Woetsie

1

2

3

INHOUD: Poetsie Woetsie
Neem plaats in een kring. Toon drie enveloppes. Die hebben telkens een andere kleur (rood – geel – blauw).
Vertel dat er post is van Flos en Bros. Ze hebben gedichten geschreven (bijlage 2 ). In iedere enveloppe zit
een gedicht dat te maken heeft met tanden poetsen. Vertel dat Flos en Bros die zelf geschreven hebben.
Lees de gedichten één na één voor.
Vraag naar reacties.
-- Welk gedicht vinden jullie het leukste (het gedicht uit de rode, gele of blauwe enveloppe)?
-- Waarom?
Tip: De kinderen die op niveau 3 werken, kunnen zelf ook een gedicht schrijven! Stop die gedichten in
gekleurde enveloppes en hang ze op in de leeshoek. De klasgenoten lezen die dan tijdens een vrij moment!
Lees het gedicht dat het meest in de smaak viel nog eens voor. De kinderen mogen het al mee opzeggen.

Werkblad 1 + Werkblad 2

Tanden poetsen

Een tandenborstel met tandpasta - Een stappenplan

1

2

3

INHOUD: Tanden poetsen en stappenplan
Benodigdheden: een tandenborstel, tandpasta, een beker met water voor ieder kind, een horloge of een klok
of een timetimer, een handdoek en emmertjes (waar de kinderen hun water in kunnen uitspuwen wanneer ze
klaar zijn met poetsen)
Bespreek samen werkblad 1 om na te gaan hoe een goede tandenborstel eruitziet en hoeveel tandpasta er
precies op de borstel moet. Ga daarna verder met de opdracht.
Tips voor een goede tandenborstel:
-- Een goede tandenborstel heeft een rechte steel met een goede grip en een klein borstelkopje. Zo kunt u
overal gemakkelijk bij om te poetsen.
-- Een elektrische tandenborstel is ook een goede borstel. Maar ook daarmee moet er minstens twee minuten gepoetst worden. Let op dat alle vlakken van alle tanden grondig gepoetst worden.
De kinderen nemen hun persoonlijke tandenborstel. Breng extra tandenborstels mee voor kinderen die thuis
niet over een goede tandenborstel beschikken. Zorg voor kindertandpasta op maat. Voorzie eventueel extra
tubes, zodat de kinderen per twee aan de slag kunnen.
Eerst spelen de kinderen tandenborstelcontroleur. Aan de hand van werkblad 1 gaan ze na of hun tandenborstel voldoet. Vervolgens doen ze de juiste hoeveelheid tandpasta op hun tandenborstel.
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-- Hoeveel tandpasta moet er op jullie tandenborstel? (Ongeveer zoveel als een erwt tot 6 jaar en vanaf 6 jaar 1 à 2
cm.)
-- Waarvoor dient tandpasta? (Om je tanden proper te maken en om ze te helpen beschermen.)
-- Welke stof zit er ook weer in tandpasta? (Fluoride)
-- Waarvoor dient fluoride? (De fluoride dringt binnen in de tand en helpt zo de tanden en de kiezen sterker te
maken.)
Ze duiden die info aan (opdracht 3 op werkblad 1 ).
Het stappenplan (opdracht 4 op werkblad 1 of werkblad 2 ) wordt besproken voor het tanden poetsen.
De kinderen die op niveau 1 en 2 werken, krijgen de stappen van het stappenplan van werkblad 2 als groepsactiviteit. Knip de stappen vooraf uit en stop ze in een grote enveloppe.
De kinderen die op niveau 1 en 2 werken, leggen de zes tekeningen met de uitleg in de juiste volgorde op hun
bank. Verbeter klassikaal.
De kinderen die op niveau 3 werken, knippen de stappen op werkblad 1 (opdracht 4) zelf uit. Ze leggen de
stappen individueel in de juiste volgorde. Verbeter klassikaal. Daarna kleven ze de stappen in de juiste volgorde op een apart, wit A4-blad. De kinderen bewaren alles in een mapje of nemen het mee naar huis.
Laat de kinderen hun tanden poetsen! Werk in shiften. Een groep poetst en de andere groep observeert.
-- Hoe lang poetsen zij? Beginnen ze met de achterste tanden? Poetsen ze boven én beneden, binnen én buiten en
bovenop?
Bespreek de observaties later.
Na het poetsen spoelen de kinderen hun mond met 1 slok water. De tandenborstel wordt goed uitgespoeld
met water en rechtop in de beker gezet om te drogen.

Werkblad 3

1

2

+

Werkblad 4

3

Vieze tanden - The Tooth Rappers

INHOUD: Vieze tanden en The Tooth Rappers
Bespreek hoe de kinderen hun tanden gepoetst hebben.
-- Kennen jullie de stappen uit het stappenplan nog?
-- Waarmee moet je rekening houden? (Met de 3 B’s: Buitenkant, Binnenkant, Bovenop.)
De kinderen herhalen de info enkele malen, zodat ze goed weten wat de 3 B’s willen zeggen.
De opdracht op werkblad 3 is een partnertaak. Print en lamineer het voor elk duo. Zorg voor niet-permanente (zwarte) stiften. Het is de bedoeling dat de kinderen de nette, witte tanden met hun stift ‘vervuilen’ door
er zwarte vlekken op te tekenen. Ze maken er zieke tanden van … Nadien poetsen ze de vieze tanden met
tandenborstels die u uitsluitend voor die opdracht gebruikt. Daarbij houden ze rekening met de 3 B’s. Elk duo
wisselt af: een beurt poetsen, een beurt controleren.
De kinderen die op niveau 3 werken, bedenken als groep een 3 B-rap. Ze vormen groepjes van vier.
Eerst zoeken ze een coole naam voor hun groep (The Tooth Rappers of …). Hun rap moet gaan over de 3 B’s
(Buitenkant, Binnenkant, Bovenop) en tijdens hun rap moeten ze tonen hoe ze goed moeten poetsen.
Op werkblad 4 lezen ze een aanzet. Daarop kunnen ze verder bouwen. Of ze beginnen volledig opnieuw.
De woordenschat (rijmwoorden) in het kadertje kan de kinderen op weg helpen. Tot slot brengen de groepen
hun 3 B’s-rap voor de klas!
Tip: Kinderen die het moeilijk hebben met het schrijven van een rap, kunnen de gegeven aanzet uitbeelden en
die voor de klas brengen.
Tip: Om de kinderen goed te leren inschatten dat ze gedurende minstens twee minuten moeten poetsen, kunt
u een timer instellen. Wanneer het wekkertje gaat, zijn de twee minuten voorbij en stopt de activiteit.
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Er zijn liedjes die ongeveer twee minuten duren. ‘De minutenwals’ bijvoorbeeld die u gemakkelijk op het internet vindt. Of het rap-lied dat u vindt op www.glimlachen.be. Het duurt twee minuten en is fijn om te beluisteren tijdens het poetsen. Of de kinderen maken zelf de tandpoetszandloper (werkblad 5 ) om dat te timen.

Werkblad 5

Mijn tandenpoetszandloper

1

2

3

INHOUD: Mijn tandenpoetszandloper
Knutsel een zandloper van twee flesjes. De kinderen kunnen twee minuten timen en weten wanneer ze klaar
zijn met het poetsen van de tanden. Volg het stappenplan op werkblad 5 .
Benodigdheden voor ieder kind:
-- Twee kleine plastic flesjes die dezelfde opening hebben;
-- Een stukje karton;
-- Droog zand;
-- Een schaar;
-- Stevige plakband (ducttape).
Neem de twee flesjes. Teken op het stukje karton een rondje dat precies tussen de openingen van de flesjes
past. Knip het uit. Maak in het midden van dat rondje een klein gaatje. Doe het zand in een van de twee flesjes.
Leg het kartonnen rondje erop. Zet nu het andere flesje erbovenop. Druk de flesjes stevig tegen elkaar en
draai ze om. Zo loopt het zand erdoor.Time hoelang het duurt voordat het zand er helemaal doorgelopen is.
Als het veel langer duurt dan twee minuten, wordt het gaatje voorzichtig een beetje groter gemaakt zodat het
zand er sneller doorloopt. De zandloper is klaar als het ongeveer twee minuten duurt.
Plak dan de twee flesjes aan elkaar met een stuk plakband of ducttape. De kinderen nemen hun zelfgemaakte
zandloper mee naar huis.

Werkblad 6

Mijn poetskaart

1

2

3

INHOUD: Mijn poetskaart
De kinderen hebben alle informatie gekregen om hun tanden goed te kunnen poetsen. Het is de bedoeling om
het thuis ook daadwerkelijk uit te voeren! De kinderen krijgen allemaal een poetskaart (werkblad 6 ) mee.
Thuis duiden ze daarop aan wanneer ze hun tanden hebben gepoetst. De ouders duiden ook aan wanneer ze
nagepoetst hebben.
Na een week wordt de kaart terug mee naar school genomen en samen besproken.
-- Wat ging er vlot? Wat ging er nog minder vlot? …
Als alle thema’s behandeld zijn, volgt er een feestelijk slotmoment. Tijdens dat slotmoment worden de poetsdiploma’s overhandigd. (Neem een kijkje in thema 6.)
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Bijlage 1

Een brief voor de ouders - Napoetsen
1

2

3

Beste ouders,
Momenteel werken we in de klas rond tanden poetsen en mondhygiëne. Het is een initiatief van
www.glimlachen.be. De twee vrolijke vrienden Flos en Bros helpen ons daarbij.
Misschien heeft jullie zoon of dochter er iets over verteld?
Van Flos en Bros horen de kinderen hoe ze goed moeten poetsen,. Ze vernemen waarom goede
mondhygiëne van belang is en ze leren hoe gezonde voeding bijdraagt aan gezonde tanden enz.
Door verhaaltjes en versjes te beluisteren, liedjes te zingen en knutselwerkjes te maken, leert
jullie kind er op een speelse manier over in de klas.
Met jullie hulp kunnen de lessen van Flos en Bros thuis gewoon voortgezet worden. Daarom geven
we hier graag enkele tips mee.
Beperk het gebruik van vruchtensappen, yoghurtdrinks, chocolademelk en frisdranken. Ook lightdranken zijn niet goed voor de tanden. Geef jullie zoon of dochter een glas water, melk of
thee zonder suiker. Daar mogen ze heel veel van drinken, want ook dat is belangrijk. Geef jullie
kind verantwoorde tussendoortjes. Liefst niet te veel snoep of koek. Lekkere alternatieven
zijn soepstengels, crackers, rijstwafels, komkommers, wortels of fruit. Probeer het aantal
voedingsmomenten per dag te beperken tot vijf.
Moedig jullie kind aan om minstens twee keer per dag de tanden te poetsen. Eerst doen ze
dat het best met tandpasta aangepast aan de leeftijd. Maar vanaf het moment dat de eerste
blijvende tanden of kiezen er zijn, mag jullie zoon of dochter tandpasta voor volwassenen
gebruiken. Die bevat een hogere concentratie fluoride. Fluoride biedt een betere bescherming tegen
gaatjes. Een goede poetsbeurt duurt minstens twee minuten.
Tandpasta is er in vele smaken (munt, aardbei …) en kleuren (wit, rood, groen …). Zorg ervoor
dat jullie kind niet te weinig en niet te veel tandpasta op de tandenborstel doet. Bij voorkeur
de hoeveelheid van een erwt. Vanaf zes jaar mag dat 1 à 2 cm tandpasta zijn.
Jullie kind heeft leren poetsen volgens de 3 B’s: (Binnenkant, Buitenkant, Bovenkant). Laat jullie kind
zeker nog eens naspoelen met één slok water of gewoon de tandpasta uitspuwen. Poets als ouder
zelf ook actief mee! Het is belangrijk dat jullie de tanden van jullie kind tot 10 napoetsen, vooral
‘s avonds. Jullie zoon of dochter poetst zelf nog niet zo grondig. Vervang de tandenborstel van
jullie kind vier keer per jaar, ieder seizoen een nieuwe borstel. Ook het opzetborsteltje van een
elektrische tandenborstel dient vier keer per jaar vervangen te worden!
Jullie kind krijgt een poetskaart mee. Samen kunnen jullie goed opvolgen wanneer, hoe vaak, hoe
grondig … de tanden gepoetst worden.
Willen jullie graag nog meer informatie? Neem dan een kijkje op www.glimlachen.be.
Vriendelijke groeten, …………………………………….
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Bijlage 2

Poetsie Woetsie
1
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Werkblad 1

Tanden poetsen - Een tandenborstel met tandpasta

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

3

1) Welke tandenborstel is goed? Omcirkel.
DOELGROEP: Niveau 1 en 2 en 3

2) Welke hoeveelheid tandpasta is correct? Omcirkel.
DOELGROEP: Niveau 1 en 2 en 3

3) Weet je het nog? Fluoride maakt tanden …

Omcirkel het
juiste antwoord.
Slap

Sterk

4) Kijk goed naar het stappenplan.
DOELGROEP: Niveau 3

Knip de vakjes uit.
Leg ze terug in de juiste volgorde.

Vorige

Terug

Ik neem mijn
tandenborstel
en tandpasta.

Ik doe (1 à 2
cm) tandpasta
op de
tandenborstel.

Ik poets mijn
tanden goed.

Ik spuw de
tandpasta uit
en ik spoel mijn
mond met 1
slok water.
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Werkblad 2

Tanden poetsen - Een stappenplan

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

Ik neem mijn tandenborstel en de
tandpasta.

Ik doe tandpasta op de tandenborstel.

Ik poets mijn tanden zelf goed.

Mama of papa poetsen nog na.

Ik spoel mijn mond met 1 slok water.

Ik toon mijn tanden aan mama of papa.

Vorige

Terug
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Werkblad 3

Vieze tanden
1

Vorige

Terug
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Werkblad 4

The Tooth Rappers

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………
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poetsen – roetsen, binnenin – kin – zin, buitenkant – vierkant – land, bovenop – hop
– top – flop – sop, net – pret, glimlach – mag - dag

Schrijf jouw eigen rap.
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Werkblad 5

Mijn tandenpoetszandloper

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

Neem de twee flesjes. Doe
het zand in een van de twee
flesjes.

4

1

2

3

3

Teken op het stukje karton
een rondje dat precies
tussen de openingen van de
flesjes past. Knip het rondje
uit.
5

Maak in het midden van dat
rondje een gaatje.

6

Leg het kartonnen rondje op
een fles.

7
Zet nu het andere flesje er
bovenop. Druk de flesjes
stevig tegen elkaar en draai
ze om. Zo loopt het zand
erdoor.

Plak dan de twee flesjes
aan elkaar met een stuk
plakband of ducttape.
Vorige

Terug

Time hoelang het duurt
voordat het zand er
helemaal doorgelopen is.
Als het veel langer duurt
dan twee minuten, wordt
het gaatje voorzichtig een
beetje groter gemaakt
zodat het zand er sneller
doorloopt. De zandloper is
klaar als het ongeveer twee
minuten duurt.

De kinderen nemen hun zelfgemaakte zandloper mee naar huis.
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Werkblad 6

Mijn poetskaart
1

2

3

Dit ben ik.

Schrijf jouw naam en plak
een foto van jezelf.
Lach al je tanden bloot!
Ik ben nu …………… jaar oud.
Ik heb al …………… melktanden gewisseld.
Ik heb al …………… kiezen.
Dit vind ik van tanden poetsen:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

.

Poetskaart

Poets elke dag ’s morgens en ’s avonds
flink je tanden.
Flink gepoetst? Kleuren maar!
Dag

Ochtend

Avond

Vergeten

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

• Papa of mama hebben na-gepoetst?
Omcirkel de dag.
• Poets minstens 2 minuten lang.
• Bezoek 2 keer per jaar je tandarts.

Vorige

Terug
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THEMA 3: Mijn tand is ziek
Lesdoelen thema 3
-- De kinderen leren wat tandbederf is en hoe ze dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
-- De kinderen leren over glazuur, het beschermende laagje op tanden en kiezen.
-- De kinderen zien in dat voedsel en drank een effect kunnen hebben op hun tanden.

Algemene informatie voor de leerkracht
Hier leren de kinderen meer over tandbederf: cariës (‘gaatjes’) en tanderosie. Ze krijgen belangrijke tips en
adviezen om tandbederf zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Het tandenpoetsen is in thema 2 al
uitgebreid aan bod gekomen. Die informatie wordt nu verder aangevuld met informatie over tandpasta en
fluoride.
Op de tanden en kiezen zit een beschermend laagje: het glazuur. Tijdens het eten of drinken ontstaat tandplak.
Dat is een kleverig witgeel laagje op de tanden en kiezen. De bacteriën (die zetten suiker om in zuur) in tandplak veroorzaken gaatjes in tanden en kiezen. Het is dus belangrijk om tandplak, het kleverige laagje, weg te
halen door de tanden en kiezen goed te poetsen.
Eten en drinken hebben een invloed op onze tanden. Vooral suikerrijke voeding en drank zijn zeer schadelijk
en moeten beperkt worden.
Verder kan zuur eten zoals sommige vruchten, en zuur drinken, zoals frisdrank of fruitsap, de beschermende
glazuurlaag ook oplossen. Dat heet tanderosie. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid zure producten die
gegeten of gedronken wordt, maar ook om de manier waarop het gebeurt. Hoe vaker en hoe langer zure producten in je mond inwerken, hoe groter de kans op tanderosie.
Een aantal belangrijke adviezen om tandbederf zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken worden uitgelegd. De ouders kunnen die tips nalezen op het werkblaadje. Laat de ouders dat werkblaadje ondertekenen.

Informatie bij de werkblaadjes
Werkblad 1a + Werkblad 1b + BIJLAGE 1 en 2

Flos heeft een gaatje

1

2

3

INHOUD: Gaatjes in je tanden
Speel zelf een dialoogje met de stokpoppen (Snijtand en Kies – zie bijlage 2 uit thema 1). De kinderen kijken
aandachtig en reageren.
Voorbeeld van de dialoog:
SNIJTAND: Zeg, heb je het gehoord? Hoektand is onlangs naar de tandarts geweest.
KIES: Ja, natuurlijk! Wij waren daar toch ook. Alle tanden moeten toch naar de tandarts gaan.
SNIJTAND: Ja, dat is waar. De tandarts heeft gekeken of hoektand goed gepoetst was.
KIES: Ja, natuurlijk! Bij ons toch ook … Ik was heel goed gepoetst. En hoektand?
SNIJTAND: Ja, hoektand was ook goed gepoetst. De tandarts was tevreden. Maar hij bekeek hoektand nog
wat beter. Hij onderzocht hem helemaal.
KIES: Waarom deed de tandarts dat?
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SNIJTAND: Hij wilde controleren of hoektand geen gaatje had.
KIES: Dat begrijp ik niet goed. Kinderen, (Stokpop richt zich tot de kinderen), weten jullie wat een gaatje in
een tand of een kies precies is?
De kinderen vertellen hun ervaringen. Besluit dat een gaatje in een tand of kies betekent dat die tand of kies
een beetje ziek is. Dat zelfs, ondanks goed poetsen, het soms nog fout kan lopen … Vervolg het dialoogje met
de stokpoppen.
KIES: Dus als ik het goed begrijp, kunnen wij, de tanden, toch nog ziek worden, ook al worden we goed
gepoetst?
SNIJTAND: Ja, zo is dat! Flos had onlangs ook een gaatje. Kennen jullie dat verhaal? (Stokpop richt zich tot
de kinderen) …
Vertel dat Flos en Bros ook een beetje in de war geraakt zijn van ‘een gaatje hebben’.
-- Weten jullie nog wie Flos en Bros zijn?
Toon eventueel nog een afbeelding van Flos en Bros. Lees daarna het verhaal (bijlage 1 ) voor.
Deel werkblad 1a (niveau 1 en 2) uit. Het verhaal ‘Flos heeft een gaatje’ is getekend. De kinderen bekijken
de tekeningen, die in de juiste volgorde staan. Ze vertellen het verhaal na aan de hand van de tekeningen.
Lees bijlage 1 een tweede keer. De kinderen kleuren de tekeningen in.
Voor kinderen die op niveau 3 werken(werkblad 1b ) is de opdracht dezelfde als voor de kinderen die op
niveau 1 of 2 werken (werkblad 1a ). Nadien maken zij de aanvullende opdracht: de woorden of korte zinnen onderaan op het werkblad verbinden met de juiste tekening en klassikaal bespreken.

Werkblad 2a + Werkblad 2b

Mijn tand is ziek

1

2

3

INHOUD: Je tanden beschermen
Voorbereiding
Neem twee ballonnen en blaas ze op. (Het is niet de bedoeling dat ze tijdens het prikken hard knallen.) Leg
stevige plakband, een naald en een grote plastic zak of vuilniszak klaar.
Extra: Leg tandvriendelijke tussendoortjes voor de kinderen klaar (plakjes komkommer of tomaat en bekertjes water of melk).
Neem plaats in een kring en toon de (half opgeblazen) ballon.
-- Wat gebeurt er als ik er met de naald in prik?
De kinderen reageren.
Prik in de ballon die langzaam leegloopt.
-- Wat heeft de ballon nu? (een gaatje)
-- Kunnen we dat repareren, zodat de ballon weer wordt als voorheen?
-- Zou een pleister helpen om de ballon weer dik te krijgen? (Neen, de ballon kan niet echt gerepareerd worden.)
Verwoord dat het zo ook gaat met een tand of kies die ziek is. Als er eenmaal een gaatje in zit, kun jij het zelf
niet meer repareren. Alleen de tandarts kan dat.
Neem de tweede ballon.
-- Deze ballon wil ik beschermen, zodat je er niet zo gemakkelijk een gaatje in kunt prikken. Weten jullie een
oplossing?
De kinderen reageren.
Plak een stukje plakband op de ballon om de tand of de kies te beschermen.
-- Zou dit een oplossing kunnen zijn? Waarom (niet)? (Ja, nu is het moeilijker om op die plek een gaatje in de ballon te
prikken.)
Vorige
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Vertel dat de plakband de beschermlaag voorstelt, zoals het tandglazuur.
-- Kunnen we de ballon nog beter beschermen? (Ja, door hem in de grote plastic zak te stoppen.)
Stop de ballon in een grote plastic zak of vuilniszak en knoop die dicht. De grote zak is zoals de fluoride uit de
tandpasta.
Laat een kind door de zak prikken.
-- Helpt dit de ballon te beschermen? Is onze tand of kies nu beter beschermd? (Ja, het is moeilijker om erdoor te prikken nu. De tand of kies is goed beschermd.)
-- Zou het eten van snoepjes, chocolade en het drinken van frisdrank en fruitsap het beschermende laagje (het glazuur) ook een beetje kapot kunnen maken? Wat denk je? (Ja, dat zijn geen vrienden van je tanden en kiezen, omdat
ze heel zoet of zuur zijn. )
-- Ken jij nog meer lekkers dat het beschermend laagje kan beschadigen?
Leg uit dat eten en drinken het beschermende laagje een beetje kapot kunnen maken. Tanden en kiezen kunnen dan eerder ziek worden, een gaatje krijgen!
-- Zou er ook eten en drinken zijn die wel vrienden van je tanden en kiezen zijn? Hier kunt u de tandvriendelijke
tussendoortjes uitdelen.
-- Ken je nog andere vriendjes van je tanden en kiezen?
De kinderen nemen werkblad 2a (niveau 1 + 2) of werkblad 2b (niveau 3) erbij. Ze knippen de twee tanden onderaan op de pagina uit: een gezonde tand en een ongezonde tand. Ze kleven de ongezonde tand op een
extra tekenblad en ze tekenen in het rood wat slecht is voor hun tanden. De gezonde tand kleven de kinderen
ook op een extra tekenblad. Daarrond tekenen zij in het groen tandvriendelijke voedingsmiddelen. U vult
zelf aan als dat er te weinig zouden zijn. Zorg ervoor dat water, melk, kaas, groenten, yoghurt e.d. vermeld
worden.
Bekijk de tandvriendelijke etenswaren en vertel dat dat allemaal vriendjes van onze tanden of kiezen zijn. In
thema 4 wordt daarop voortgebouwd.

Werkblad 3

Wat ruik ik?

1

2

3

INHOUD: Een frisse adem
Voorbereiding:
Verzamel enkele sterk geurende voedingsmiddelen zoals kaas, salami, pinda(kaas), knoflook, citroen, koffie,
peper, paprika enz. Zorg ook voor een tube tandpasta. Doe de voedingsmiddelen in aparte plastic bekertjes en
dek ze goed af met aluminiumfolie.
Speel met de kinderen een raadspel. Om de beurt worden ze geblinddoekt en ruiken ze aan de bekertjes.
Daarna tekenen ze wat ze denken dat het is op werkblad 3 .
Bespreek na het raadspel de antwoorden. Vraag de kinderen of ze ook weleens aan de adem van iemand
hebben geroken wat hij of zij gegeten had. De kinderen reageren en vertellen ervaringen.
-- Wat zou helpen om dat geurtje weg te krijgen? (Je tanden goed poetsen; daarna ruik je weer fris uit je mond.)
Vertel dat gaatjes in de tand en tandsteen, het witgele kleverige spul dat op de tanden blijft liggen als we niet
goed poetsen, ook gaan ruiken.
Toon de tube tandpasta en doe een beetje tandpasta in een bekertje. Laat de kinderen eraan ruiken.
Herhaal eerdere informatie over poetsen en de hoeveelheid tandpasta die er per poetsbeurt nodig is (toon de
poetsposter nog een keer).
-- Waar ruikt tandpasta naar?
-- Zou tandpasta alleen bedoeld zijn voor een frisse adem, denk je?
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Vertel dat tandpasta stoffen bevat die je tanden extra schoon, sterk en gezond houden. Zo blijven ze mooi proper en sterk. Gebruik zeker de term ‘fluoride’. Leg uit dat fluoride een stofje in de tandpasta is dat het beschermende laagje (het glazuur) sterker maakt.

Werkblad 4a

1

+

Werkblad 4b

2

+

Werkblad 4c

3

Weet je het nog?
INHOUD: Weetjes
De les en de voorbereidingen verschillen per niveau. Ze herhalen telkens wat de kinderen geleerd hebben in
dit thema.
Kinderen die werken op niveau 1
Houd een vragenronde bij de boterhammendoos en de tussendoortjes.
Bespreek wat tandvriendelijk is en wat niet. Moedig het tandvriendelijke aan, maar vel geen oordeel als het
minder tandvriendelijk is.
-- Wat heb jij vandaag bij je om te eten en te drinken?
-- Is het tandvriendelijk? Waarom (niet)?
-- Een niet-tandvriendelijk tussendoortje, een snoepje, frisdrankje … mag dat af en toe ook? Waarom (niet)? (Af en
toe een niet-tandvriendelijk tussendoortje, snoepje, frisdrank of vruchtensap, zuur fruit e.d. mag, maar zeker niet te
vaak.)
-- Wat kun je doen om het voedsel en de drank na het eten van een niet-tandvriendelijk tussendoortje weg te spoelen?
(water drinken)
Tot slot kleuren de kinderen werkblad 4a . Het is een kleurplaat van Flos en Bros met allerlei tandvriendelijke voedingsmiddelen.
Kinderen die werken op niveau 2
Een vraag- en antwoordronde. Bij een gestelde vraag kiezen de kinderen op hun werkblad 4b het juiste antwoord. Per vraag kunnen ze kiezen uit twee foto’s of uit twee antwoorden (waar / niet waar). Ze kleuren het
vakje met het juiste antwoord in.
Vragen op werkblad 4b :
1. Mijn tanden en kiezen hebben een beschermlaagje.
2. Ik kan mijn tanden het best poetsen zonder tandpasta.
3. In tandpasta zit een stofje dat mijn tanden en kiezen extra sterk maakt. Het heet fluoride.
4. Als mijn tand ziek is, plak ik er een pleister op om hem te genezen.
5. Als ik snoep gegeten heb, drink ik daarna het best een glas water.
6. Deze doorzichtige drank is een echt vriendje van mijn tanden.
7. Deze lekkernij maakt het beschermlaagje van mijn tanden en kiezen gauw kapot!
8. Dit witte drankje is een echte vriend van mijn tanden.
9. Deze pauzehap is een vriendje van mijn tanden en kiezen.
10. Deze vrucht maakt het beschermlaagje op mijn tanden en kiezen gauw kapot!
1) Waar 2) niet waar 3) waar 4) niet waar 5) waar 6) het flesje water 7) de lolly 8) melk 9) de plakjes komkommer 10) de citroen.

Kinderen die werken op niveau 3
De kinderen krijgen werkblad 4c . Daarop staan vragen en opdrachten over thema 3. Dat werkblad kan
eventueel ook als toets bij thema 3 gebruikt worden.
Antwoorden bij de vragen en opdrachten:
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Opdracht 1:
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Opdracht 2:
Groen: melk, komkommer, flesje water, kaas, radijsjes, tomaten, yoghurt
Rood: chocolade, citroen, cola, milkshake, waterijsje
Opdracht 3:
ruikt fris, sterke tanden, fluoride, minstens twee keer per dag, poetsen
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Bijlage 1

Flos heeft een gaatje
1

2

3

Bros poetst zijn tanden in de badkamer. Hij hoort de telefoon. Gauw spoelt hij
zijn tandenborstel uit en neemt een slokje water. Terwijl hij zijn mond met een
handdoek afveegt, loopt hij naar de telefoon. Het is Flos.
‘Ha, Flos,’ zegt Bros vrolijk, ‘je raadt nooit wat ik aan het doen was.’
Even blijft het stil aan de andere kant van de lijn.
Dan zegt Flos: ‘Was je aan het gamen?’
Bros lacht. ‘Nee, maar dat ga ik straks wel doen.’
Flos denkt weer even na.
‘Was je misschien aan het afwassen? Volgens mij heb je nog een flinke berg afwas
staan.’
Nu blijft Bros even stil. Hij denkt aan de grote berg afwas in zijn keuken. Het zou
wel slim zijn om die eindelijk eens op te ruimen, maar daar heeft hij eigenlijk niet
zo’n zin in.
‘Nee, ook niet,’ antwoordt Bros, ‘dat ga ik … eh … vanmiddag doen. Maar ik was
wel iets aan het schoonmaken!’ Flos zucht.
‘Bros, ik heb geen zin in een raadspelletje. Vertel me nou maar gewoon wat je aan
het doen was.’
‘Oké, oké,’ zegt Bros, ‘ik was aan het … tandenpoetsen!’
‘Heel goed,’ antwoordt Flos, ‘fantastisch. Geweldig.’
Bros wil aan Flos vertellen over zijn nieuwe tandenborstel, maar Flos is hem voor.
‘Ik heb een gaatje,’ zegt Flos.
Van schrik laat Bros de telefoon bijna vallen.
‘Maar Flos,’ roept hij, ‘heb je je tanden wel goed gepoetst?’
‘Ja, natuurlijk,’ zegt Flos.
‘En Flos,’ roept Bros, ‘heb je je tanden ook geflost?’
‘Ja, Bros, maar luister even, ik …’
‘En Flos,’ gaat Bros verder, ‘jij drinkt toch bijna altijd water?’
‘BROS! STOP!’ roept Flos luid. ‘Luister eerst eens even. Ik heb een gaatje …, maar
niet in mijn tanden of kiezen. Ik heb een gaatje in mijn óór. Ik heb een oorbel.’
Heel even blijft het stil. Dan stamelt Bros:
‘En deed dat pijn, een gaatje laten maken?’ Flos antwoordt: ‘Een beetje.’
‘En mag ik ze eens zien, die oorbel van jou?’ vraagt Bros.
‘Ja,’ zegt Flos, ‘daarom belde ik jou ook. Om te vragen of ik even langs mag komen,
zodat ik mijn oorbel kan laten zien.’
Opgelucht haalt Bros adem. Gelukkig, Flos heeft geen gaatje in zijn tanden of kiezen.
Hij heeft een gaatje in zijn oor. Bros is nu wel heel benieuwd hoe die oorbel bij Flos
staat.
‘Kom maar gauw langs, Flos,’ zegt Bros, ‘dan kan ik jouw oorbel zien. En misschien
wil je me dan ook helpen met die grote afwas?’
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Werkblad 1a

Flos heeft een gaatje

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

Vertel wat je ziet.
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Werkblad 1b Flos heeft een gaatje
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

3

Vertel wat je ziet.
Kleur de tekeningen.
Verbind.

een oorbel
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Ik poets.

Tring!
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Wat? Een gaatje?
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Werkblad 2a

Mijn tand is ziek

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

2
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Opdracht 2:
Wat eet en drink jij het liefst?
Teken het!

© Shutterstock

Opdracht 1:
Wie zijn vriendjes van onze
tanden en kiezen?

1

Informatie voor de ouders:
Tips om tandbederf zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken:
-- Neem maximum vijf eetmomenten per dag. Zo krijgen de tanden tussendoor de tijd om
het glazuur te herstellen. Een glas water drinken na het eten kan daarbij helpen.
-- Kies voor tandvriendelijke tussendoortjes, zoals kaas, noten, (rauwe) groentes of
(ongezoete) yoghurt.
-- Drink water of melk in plaats van vruchtensappen of frisdrank.
-- Neem niet meer dan één keer per dag zuur fruit of frisdrank.
-- Wacht na het eten of drinken van iets zuurs minimaal een uur om de tanden te poetsen.
Op die manier kan het speeksel de zuren neutraliseren (= verdunnen en wegspoelen).
-- Poets tanden minstens tweemaal per dag met fluoridetandpasta. Fluoride maakt
de beschermende glazuurlaag sterker.
-- Poets gedurende ten minste twee minuten. Poets de tanden van je kind ook na
(tot ongeveer 10 jaar).

Opdracht 3:
Knip de tanden uit. Plak
ze op een extra tekenblad
en teken de juiste
voedingsmiddelen errond.
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Werkblad 2b

Mijn tand is ziek

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………
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Opdracht 2:
Wat eet en drink jij het
liefst? Teken het!

© Shutterstock
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Opdracht 1:
Wie zijn vriendjes van onze tanden en kiezen?
Kleur die vakjes groen. Als het slecht is voor je
tanden en kiezen, kleur je het vakje rood.

3

Informatie voor de ouders:
Tips om tandbederf zo veel mogelijk te voorkomen en beperken:
-- Neem maximum vijf eetmomenten per dag. Zo krijgen de tanden tussendoor de tijd om het
glazuur te herstellen. Een glas water drinken na het eten kan daarbij helpen.
-- Kies voor tandvriendelijke tussendoortjes, zoals kaas, noten, (rauwe) groentes of (ongezoete) yoghurt.
-- Drink water of melk in plaats van vruchtensappen of frisdrank.
-- Neem niet meer dan één keer per dag zuur fruit of frisdrank.
-- Wacht na het eten of drinken van iets zuurs minimaal een uur om de tanden te poetsen. Op
die manier kan het speeksel de zuren neutraliseren (= verdunnen en wegspoelen).
-- Poets tanden minstens tweemaal per dag met fluoridetandpasta. Fluoride maakt
de beschermende glazuurlaag sterker.
-- Poets gedurende ten minste twee minuten. Poets de tanden van je kind ook na (tot ongeveer 10 jaar).

Opdracht 3:
Knip de tanden uit. Plak
ze op een extra tekenblad
en teken de juiste
voedingsmiddelen errond.
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Werkblad 3

Wat ruik ik?

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

3

Wat ruik je? Teken het in de vakjes.
1

2

3

4

5

6

7

8

Fluoride is een stofje in tandpasta
dat het beschermende laagje (het
glazuur) sterker maakt.
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Werkblad 4a

Weet je het nog?

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………
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Werkblad 4b

Weet je het nog?

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

2

Luister naar de vragen.
Kleur of omkring het juiste antwoord.
waar

niet waar

2

waar

niet waar

3

waar

niet waar

4

waar

niet waar

5

waar

niet waar
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Werkblad 4c

Weet je het nog?
3

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………
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Opdracht 2:
Vriend van je tanden? Kleur groen.
Geen vriend van je tanden? Kleur rood.

E
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Opdracht 1:
Zoek de woorden
tanden • gaatje • poetsen • beschermen
• mond • kiezen • glazuur • water •
tandpasta • kauwen

Opdracht 3:
Wat hoort bij tandpasta? Verbind de woorden met de tube tandpasta.
• ruikt fris

minstens 2 keer per dag •

• snoep

poetsen •

• sterke tanden
© Shutterstock

bruin •
2 keer per week•
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• je krijgt gaatjes
• fluoride
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THEMA 4: Help je tandje een handje
Lesdoelen thema 4
-- De kinderen zien in dat het dragen van een beugel of blokjes of een ander hulpmiddel ervoor zorgt dat de
tanden van iemand weer recht(er) komen te staan.
-- De kinderen weten dat het dragen van een hulpmiddel voor de tanden zelfs nog meer mondverzorging
vereist.
-- De kinderen begrijpen dat iedereen andere tanden heeft en dat die niet altijd netjes op een rijtje staan.
-- De kinderen zien in dat ieders gebit uniek is en dat iemand pesten omwille van zijn tanden erg kwetsend is.
-- De kinderen weten dat een orthodontist een speciale tandarts is die zich vooral bezighoudt met corrigeren van de stand van de tanden. Er zijn tandartsen die deze behandelingen zelf doen.
-- De kinderen weten wat ze moeten doen wanneer ze een tand hebben die: losstaat, verplaatst is of uitgeslagen wordt. Ze kennen de stappen van EHBT (Eerste Hulp Bij Tandongevallen).

Algemene informatie voor de leerkracht
Hier leren de kinderen dat niet elk gebit perfect is. Dat hoeft ook helemaal niet, want iedereen is uniek, is
anders. Daardoor hebben we ook allemaal een ander gebit.
Maar aan tanden die scheef staan, zijn enkele nadelen verbonden die best verholpen worden. Zo zijn ze moeilijker te poetsen en schoon te houden. Dat zorgt dan weer voor cariës, tandvleesontsteking en op termijn
mogelijk zelfs verlies van tanden. Kauwen gaat ook moeilijker als de tanden niet goed op elkaar passen. In dit
deel ontdekken de kinderen enkele hulpmiddelen die worden ingezet om de mond mooier en gezonder te
maken, zoals een beugel of blokjes. Soms durven kinderen elkaar weleens uitlachen om of pesten met een beugel of blokjes. Nochtans hebben heel wat kinderen (vooral jongeren) er baat bij. Een mooi en gezond gebit is
belangrijk en is voor de rest van je leven!
Die hulpmiddelen vragen op hun beurt weer meer aandacht en een specifieke verzorging. Ook wanneer je een
beugel of blokjes draagt, moeten de tanden goed gepoetst worden. Voor een beugel of blokjes verwijst de
tandarts door naar een orthodontist. Dat is een speciale arts die zich vooral bezighoudt met het corrigeren
van de stand van de tanden. Sommige tandartsen verzorgen zelf de orthodontie.
Tot slot vernemen de kinderen wat er kan mislopen of gebeuren met de tanden tijdens het spel of als gevolg
van een valpartij of een botsing, en wat er dient te gebeuren. Na de bespreking in de les wordt de EHBT
(Eerste Hulp Bij Tandongevallen)-kaart het best mee naar huis te geven. Zo worden ook de ouders daarover
geïnformeerd.

Informatie bij de werkblaadjes
Allemaal op een rijtje

1

2

3

U zit met de kinderen in een kring. Zorg voor een spiegeltje. Om de beurt lachen de kinderen hun tanden
bloot. Ze geven daarna het spiegeltje door aan het volgende kind.
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-- Wat zien jullie wanneer jullie lachen en in de spiegel kijken? (Onze tanden)
-- Staan jullie tanden allemaal netjes op een rijtje? (Niet allemaal kaarsrecht, soms zijn er tanden die wat scheef
staan, tanden die naar voren staan, die elkaar overlappen …)
-- Is dat normaal of niet normaal? (Normaal, niet alle tanden staan altijd recht.)
-- Moeten we voor scheve tanden of tanden die naar voren staan naar de tandarts? (Bij een mondonderzoek vragen we
advies aan de tandarts.)
-- Wat kan de tandarts doen wanneer tanden echt heel erg scheef staan en je die niet goed meer kunt poetsen? (Dan
zal de tandarts aanraden om een beugel of blokjes te dragen.)
-- Is het de tandarts zelf die de beugel of blokjes in de mond zet of maakt? (Sommige tandartsen doen dat zelf, andere sturen door naar een speciale tandarts: een orthodontist.)
-- Kennen jullie iemand die een beugel of blokjes draagt?
-- Is dat grappig? (Nee, het is ook niet oké om daarmee te lachen. Ieder gebit is anders, uniek!)
U geeft de kinderen allemaal een handje vol roze plasticine en witte boontjes.
De kinderen vormen nu een onderkaak en bovenkaak met de roze plasticine.
Ze proberen hun gebit zo goed mogelijk na te maken en plaatsen de boontjes ongeveer op de juiste plaats.
Nadien tonen ze hun gebit aan elkaar.

Naar de orthodontist

1

2

U zit met de kinderen in een kring.
-- Weten jullie nog wat een orthodontist is? Wat hij doet? (Het is een speciale tandarts die het dragen van een beugel/blokjes … verder opvolgt.)
U brengt een klaspop mee. (Bij voorkeur heeft de pop een witte doktersjas aan.) De klaspop zit nog even in de
dokterstas. Vertel:
Er is belangrijk bezoek. Het is tandarts Ooh. Hij is een belangrijke orthodontist of tandarts. Hij is hier om onze vragen te
beantwoorden. Wat zouden jullie hem willen vragen?
De kinderen bedenken welke vragen ze aan de tandarts willen stellen. (Eventueel neemt u die al even door.)
U kunt dat sturen door een woordweb te maken met de kinderen.
De kinderen roepen samen de tandarts (uit de dokterstas). Hij komt pas als ze ‘Smile!’ roepen en mooi
glimlachen.
De kinderen stellen hun vragen aan de tandarts. Mogelijke vragen en antwoorden:
-- Doet een onderzoek bij een orthodontist of tandarts pijn? (Nee, het doet geen pijn. Het kan wel een beetje lastig zijn
wanneer je je mond stil moet houden voor de foto.)
-- Doet het pijn om een beugel te dragen? (Ja, dat kan in het begin pijn doen. Zeker die eerste week met een vaste beugel. Of wanneer je een ander model van beugel moet dragen, of wanneer je beugel moet aangepast worden. Maar
normaal gezien moet het na een week over zijn.)
-- Kun je nog normaal praten met een beugel in je mond? (Ja, dat kan je zeker. Maar ook dat is in het begin misschien
wat wennen. Soms durven kinderen in het begin hun mond niet goed meer openen, omdat ze verlegen zijn of bang.
Dan is praten moeilijker. Maar wanneer ze dat wel durven en begrijpen dat er helemaal niets mis is met een beugel,
kan het wel!)
-- Mag je nog snoepen met een beugel? (Snoepen zorgt bij iedereen voor een grotere kans op gaatjes. Maar met een
beugel is die kans nog groter. Van harde snoepjes of chocola kan je beugel zelfs loskomen of kapotgaan. En kleverige snoepjes of kauwgum kunnen aan je beugel blijven plakken. Daarom is het beter om snoep en ook frisdrank
echt te beperken.)
-- Kun je je tanden nog wel poetsen wanneer je een beugel draagt? (Ja, dat kun je nog en het is erg belangrijk, want er

Vorige

50

Volgende

kan gemakkelijk eten achter de beugel blijven kleven … Het is het beste om na elke maaltijd je tanden te poetsen.
Poets zacht en zorg ook dat je elke plaatsje op de tand bereikt, ook tussen de tanden en de beugel of brackets.)
Brackets zijn blokjes die op je tanden worden geplaatst om te corrigeren.

Naar de orthodontist

3

U kunt een orthodontist of tandarts uitnodigen in de klas om de vragen van de kinderen te laten beantwoorden. Of u kunt de kinderen zelf de antwoorden op de bovengenoemde vragen op het internet laten opzoeken.
Ze werken daarvoor het best in duo’s en surfen naar www.glimlachen.be.
Noteer de vragen op strookjes en verdeel ze over de groepjes.
1. Doet een onderzoek bij een orthodontist of tandarts pijn?
2. Doet het pijn om een beugel te dragen?
3. Kan je nog normaal praten met een beugel in je mond?
4. Mag je nog snoepen met een beugel?
5. Kun je je tanden nog wel goed poetsen wanneer je een beugel draagt?
Als alle groepjes klaar zijn, bespreekt u de antwoorden klassikaal.

Werkblad 1

Tanden kwijt

1

2

3

INHOUD: Tanden kwijt
U maakt met de kinderen een tandenboekje. Daarin noteren ze hoeveel tanden ze al kwijt zijn. Vanaf nu houden ze goed bij wanneer ze een tand verliezen en hoe ze die tand verloren hebben. Dat noteren of tekenen ze
op werkblad 1 . Ze knippen de pagina’s uit en nieten ze tot een boekje. Telkens als een tand kwijt is, wordt
er een pagina bijgevuld.
Stel vragen:
-- Wie heeft er nog melktanden? Hoeveel?
-- Wie heeft er al volwassen tanden? Hoeveel?
-- Wie is er momenteel een tand kwijt? Hoe kwam dat? (Is de tand uitgevallen, moest de tand wisselen? Of is het op
een andere manier gebeurd?)
-- Gaat een tand alleen uit omdat hij wisselt (of losstaat)? (Nee, het kan ook door een ongeluk tijdens het spelen / bij
een botsing /… een tand kan breken, uitgeslagen worden …)
-- Wie heeft dat al eens meegemaakt? Wat was er gebeurd?
-- Wat moet je doen wanneer je een ‘tandenongeval’ hebt? (Verwijs naar de kaart van EHBT (Eerste Hulp Bij Tandongevallen). Die staat ook online op www.glimlachen.be.)

Werkblad 2a en Werkblad 2b

Eerste Hulp Bij Tandenongevallen

1

2

3

INHOUD: Eerste Hulp Bij Tandenongevallen
U bespreekt de kaart Eerste Hulp Bij Tandenongevallen (EHBT) op werkblad 2a of werkblad 2b samen
met de kinderen. Bekijk de drie situaties op de kaart: de tand is verplaatst – de tand is gebroken – de tand is
uitge-slagen. Licht eventueel moeilijke woorden toe (de kroon van een tand …).
Een val op de tanden kan gevolgen hebben: er breekt een stukje van de tand af, er is een barstje in, de tand is
verplaatst, de tand komt los … In ieder geval is het altijd belangrijk om dezelfde dag nog naar de tandarts te gaan.
Wanneer de tand uitgeslagen wordt, is het best om zo snel mogelijk naar de tandarts te gaan.
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De kinderen die werken op niveau 1 en 2 bekijken de tekeningen van de situaties en vertellen wat ze zien. Ze
knippen de kaart met tips en de drie losse kaartjes uit. Ze luisteren naar de eerste situatie die door u volledig
verteld wordt. Ze leggen het losse kaartje bij de situatie. Na het beluisteren van de drie situaties kiezen de kinderen per vier een situatie en beelden uit. De andere kinderen proberen te achterhalen welke situatie uitgebeeld wordt. Na de les nemen ze de EHBT-kaart mee naar huis.
De kinderen die op niveau 3 werken, bekijken per twee de tekeningen van de situaties en vertellen wat ze
zien. Ze knippen de kaart met tips uit. Ze zetten de gegeven woorden in kleur. Nadien beelden ze per vier een
situatie naar keuze uit. Ze mogen daarbij hun EHBT-kaart gebruiken. De kinderen komen vooraan in de klas
en beelden hun gekozen situatie (tand verplaatst of gebroken of uitgeslagen) uit. Ze gebruiken daarbij geen
woorden (of slechts een minimum). De andere kinderen proberen te achterhalen welke situatie de kinderen
uitbeelden.
U speelt met de kinderen van niveau 1 tot en met 3 de situatie na van de uitgeslagen tand. Daarbij voorziet u ook in benodigdheden zoals: potje, melk, een zakdoek … Een marshmallow kan de uitgeslagen tand
voorstellen.
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Werkblad 1

Tanden kwijt
1

2

3

Dit tandenboekje is van

Op ………………………………………………………
ben ik …………… tanden kwijt.

Datum: ………………………………… Ik ben nu ………… jaar.
Welke soort tand is kwijt? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waar is het gebeurd? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoe is het gebeurd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wat heb ik met mijn tand gedaan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................................................................................................................
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Bekijk, bespreek
en onthoud.

Vorige

5. Speel een situatie van de kaart.

2. Knip de kaart en de kaartjes uit.

3. Luister naar je juf of meester.

4. Zoek en leg het kaartje op de kaart.

1. Kijk en vertel wat je ziet.

Werkblad 2a
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1
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Bekijk, bespreek en onthoud.
1. Knip de
EHBT-kaart
uit.
2. Ga op zoek
en zet de
volgende
woorden
in kleur:
gebroken /
dezelfde dag
/ zachte druk
/ kroon / melk
/ zakdoek /
onmiddellijk /
spoelen / direct
/ tandarts.

Werkblad 2b
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THEMA 5: Mijn tandarts is mijn held
Lesdoelen thema 5
-- De kinderen bereiden een tandartsbezoek voor door verzamelde informatie te verwerken in het uitwerken van een tandartspraktijk in de klas.
-- De kinderen ontdekken dat een tandarts niet enkel een arts is, maar ook een coach.
-- De kinderen zien het belang in van een regelmatige controle door de tandarts.
-- De kinderen weten dat ook melktanden goed verzorgd moeten worden en dat zieke melktanden invloed
hebben op de definitieve tanden.

Algemene informatie voor de leerkracht
Hier is het is van belang dat de ouders opnieuw voldoende betrokken worden. Ze krijgen niet alleen een brief
met tips i.v.m. het tandartsbezoek, maar ze kunnen ook uitgenodigd worden om een bezoek te brengen aan de
tandartspraktijk die u met de kinderen maakt. Dan kunt u de informatie ook nog eens duidelijk meegeven.
Het is goed dat ouders hun kinderen al eens meenemen als ze zelf op controle gaan bij de tandarts. Het kind
zelf wordt niet behandeld. Het kan wat rondkijken in de praktijk en raakt vertrouwd met de omgeving, de tandarts zelf, de medewerkers … Bij een eerste echt bezoek aan de tandarts is een behandeling meestal nog niet
nodig. De tandarts kijkt of het gebit in orde is. De voornaamste taak is het geven van advies en voorlichting.
Verder zal de tandarts proberen om tijdig verkeerde gewoontes op te sporen en bij te sturen.
Om de kinderen goed voor te bereiden op een tandartsbezoek proberen we hier een zo duidelijk (en realistisch) mogelijk beeld te schetsen van een bezoekje aan de tandarts zonder een kind onnodige angst in te boezemen. Woorden als ‘pijn’ en ‘prikje’ vermijden we zoveel mogelijk. Het is van belang dat de tandarts zelf uitlegt
wat er precies zal gebeuren wanneer er toch een behandeling nodig zou zijn.
Meestal is het voor kinderen voldoende om twee keer per jaar op controle te gaan.
Misschien vragen de kinderen zich af waarom een melktand moet behandeld worden. Hij wordt toch gewisseld! Maar ieder gaatje kan ook de andere tanden ziek maken. Een zieke tand is een haard van bacteriën. Als
de volwassen tanden doorbreken, komen zij onmiddellijk in contact met die slechte bacteriën en kunnen ze
gemakkelijk gaatjes ontwikkelen. De melktand houdt ook de plaats vrij voor de definitieve tand. Als die geen
plaats meer heeft, zal hij misschien scheef groeien. Bovendien heeft een melktand een zenuw en die kan wel
degelijk pijn veroorzaken wanneer het gaatje te groot wordt.
Hier leggen we er de nadruk op dat een tandarts
een coach is. Iemand die hen wil helpen. Iemand
die niet alleen behandelingen uitvoert, maar vooral
ook tips meegeeft en hen blijvend wil ondersteunen. Kinderen moeten helemaal niet bang zijn voor
een bezoek aan de tandarts. Als ze begrijpen hoe
goed een tandarts kan helpen, vinden ze hem misschien zelfs wel een beetje een held!
Tip: Nodig een tandarts uit in uw klas om te komen
spreken. Neem een kijkje op www.glimlachen.be
voor de te volgen procedure.
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Informatie bij de werkblaadjes
BIJLAGE 1

Wij worden tandartsen

1

2

3

INHOUD: Brief
De ouders worden door middel van een brief (bijlage 1 ) uitgenodigd om naar de tandartsenpraktijk van uw
klas te komen kijken. De kinderen bouwen mee aan een leuke hoek in de klas (of een andere ruimte) waar de
ouders op controle kunnen komen. In die bijlage vinden de ouders ook concrete tips om zelf een tandartsenbezoek voor te bereiden.
Er is de mogelijkheid om de ouders apart te ontvangen op aparte uren, of allen tezamen. Dat dient u zelf nog
aan te passen in de brief, afhankelijk van de mogelijkheden in uw klas.

BIJLAGE 2

Bros heeft tandpijn

1

2

3

INHOUD: Verhaal ‘Bros heeft tandpijn’
Neem plaats in een kring.
Bros heeft tandpijn.
-- Wat kan Bros nu het best doen? (Naar de tandarts gaan.)
-- Wat zou er aan de hand kunnen zijn? (Misschien heeft hij een gaatje – of is zijn tand ziek?)
Bros gaat naar de tandarts. Flos gaat mee.
Luister maar eens mee … (bijlage 2 )
-- Wat is de tandarts voor Bros? (Een superheld)
-- Waarom vindt Bros zijn tandarts een held? (Omdat hij hem geholpen heeft en hem veel tips geeft om zijn tanden te
verzorgen.)
-- Hoeveel keer per jaar moeten Flos en Bros naar de tandarts komen, op controle? (Twee keer)
-- Wat was er aan de tand met Bros? Waarom had hij tandpijn? (Gelukkig had hij geen gaatje, maar er zat een nootje
achter zijn kies.)
-- Waarom moeten melktanden ook goed verzorgd worden? (Ze kunnen ook pijn veroorzaken en ziek worden. Bovendien kunnen ze de andere, gezonde tanden ziek maken.)
-- Kun je een gaatje in je tand krijgen wanneer je je tanden goed verzorgt? (Het kan nog steeds, maar de kans is veel
kleiner. Het hangt ook af van je eet- en drinkgewoonten. Niet heel de dag door eten of drinken (water mag). Gun je
tanden rust.
-- Wat vond je leuk, verrassend, grappig aan het verhaal?
Laat de kinderen het verhaal per drie naspelen. Eén kind speelt Flos, een ander kind speelt Bros, één kind
speelt de tandarts.
1
2
Werkblad 1a
+ Werkblad 1b 3
Bij de tandarts: Wat vind je er? – Een strip

INHOUD: Bij de tandarts
Neem het werkblad. Zorg ervoor dat alle woorden duidelijk zijn voor de leerlingen.
Op werkblad 1a ontdekken de kinderen het materiaal waarmee een tandarts werkt, wie en wat er in de
tand-artsenpraktijk aanwezig is …
Op werkblad 1b tekenen de kinderen een strip op basis van het verhaal. De stappen zijn gegeven.
De kinderen beleven het verhaal als Bros. Herhaal de verhaallijn kort en laat de opdracht maken.
1. Bros heeft tandpijn.
2. Flos belt de tandarts / maakt een afspraak.
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3. Flos en Bros zitten in de wachtzaal.
4. Bros wordt onderzocht.
5. De tandarts geeft uitleg aan Bros.
6. Flos wordt onderzocht.
7. Bros maakt een tekening.
8. Bros geeft zijn tekening aan de tandarts (een superheld).
Na het tekenen knippen de kinderen de verschillende plaatjes uit en stoppen ze in een enveloppe. Een klasgenootje wordt uitgenodigd om met de zelfgemaakte strip aan de slag te gaan. Ze proberen de strip te reconstrueren en vertellen het verhaal.

Wij worden tandartsen
Zoek een plaats in de klas of in de school waar u de ruimte hebt om een hoek te maken die lijkt op een tandartspraktijk. Bedoeling is dat de kinderen er in een rollenspel een tandartsbezoek kunnen naspelen, al dan
niet gebaseerd op het verhaal van Flos en Bros.
Benodigdheden:
-- een stoel waarvan de rugleuning versteld kan worden (een tuinstoel);
-- een wit laken;
-- een mondspiegeltje en eventueel een sonde (om te voelen aan de tanden);
-- een gewone spiegel (bij voorkeur minstens 1 meter);
-- minstens twee paar handschoenen;
-- een mondmasker voor ieder kind (zie verdere opdracht ‘Gekke mondmaskers’);
-- een witte doktersschort of een oud, wit T-shirt;
-- een kleine zaklamp (indien mogelijk: eentje voor op het voorhoofd);
-- allerlei materiaal (speelgoedmateriaal, een leeg boekje om in te noteren, een speelgoed-gsm …) ;
Eventueel kunt u ook een wachtzaal inrichten met een paar kleinere stoeltjes, een poetsposter, tekeningen van
de kinderen over het thema, enkele tijdschriften …
De kinderen ‘bouwen’ alles samen met u op.
-- Wat zie je allemaal in de praktijk van een tandarts?
Toon eventueel enkele foto’s die u op het internet vindt. Of verwijs naar uw bezoek aan de tandarts (wanneer u met uw klas op bezoek gegaan bent).
Bespreek met de kinderen hoe de ruimte omgebouwd zal worden tot een tandartspraktijk.
-- Wat hebben we allemaal nodig? Wat mag er niet ontbreken? …
-- Moet je naar de tandarts bellen als je een afspraak wilt of kun je zo binnen?
-- Hoe onthoudt de tandarts welke afspraken hij gemaakt heeft?
-- Waar wachten de mensen wanneer ze nog niet bij de tandarts binnen mogen?
-- Wat voor kleding draagt een tandarts?
-- Wat doet de tandarts? Welke handelingen voert hij uit? Wie wil dat even voordoen?
-- Waarvoor zou de zaklamp kunnen dienen?
-- Moet je betalen als de tandarts klaar is? …
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Na de bespreking wordt de ruimte samen ingericht.
Er ligt een wit laken over de stoel, er is een tafeltje waarop een bakje met tandartsmateriaal ligt, de zaklamp en
het mondmasker liggen klaar …
Let op: de kinderen mogen het mondspiegeltje en de handschoenen niet in elkaars mond steken omwille
van hygiënische redenen. De kinderen moeten ‘spelen’ en niet echt uitvoeren. Bespreek dat zeker met de
kinderen.
De kinderen die op niveau 1 en 2 werken, spelen het bezoek van Flos en Bros aan de tandarts na.
De kinderen die op niveau 3 werken, bedenken in groepjes van drie een scenario. Ze maken dialoogjes tussen
de patiënt, de tandarts en de assistent. Of twee kinderen spelen Flos en Bros en het derde kind speelt de tandarts, zoals in het verhaal.
Tip: Een leuk filmpje over een tandartsbezoek is ‘Mr. Bean at the dentist’. U vindt het op YouTube. Het is
bijzonder grappig om samen naar te kijken!

Gekke mondmaskers

1

2

3

INHOUD: Knutselen van mondmaskers
De kinderen hebben allemaal een wit mondmasker en enkele stiften. Bij voorkeur de kleuren rood, zwart en
roze. Op hun mondmasker tekenen ze een (open) gekke mond met konijnentanden, een open mond waar de
tong duidelijk zichtbaar is …
De kinderen dragen hun knotsgekke mondmasker en tonen het aan de klasgenootjes.
Geef die mondmaskers een plaats in de klas. Dat kan in de tandartspraktijk die u met de kinderen in de klas
hebt gemaakt.

Superheld gespot

1

2

3

INHOUD: De tandarts danken
Herhaal kort de inhoud van het verhaal ‘Bros heeft tandpijn!’
-- Wat was er met Bros aan de hand? (Hij had tandpijn.)
-- Wat deed hij daaraan? (Hij ging naar de tandarts.)
-- Wat merkte de tandarts op? (Bros had geen gaatje, maar er zat een noot achter een kies.)
-- Welke raad gaf de tandarts? (Bros moet zijn tanden minstens tweemaal per dag poetsen.)
-- Hoeveel keer per jaar moeten we op controle naar de tandarts? (Twee keer per jaar.)
-- Waarom vond Bros zijn tandarts een superheld? (Omdat hij hem helpt en veel goede raad geeft.)
Op een wit tekenblad tekenen de kinderen een tandarts die een superheld is. Kinderen die al naar de tandarts
zijn geweest, tekenen hun eigen tandarts. Of ze tekenen de tandarts die
gastspreker was in hun klas. Op een
creatieve manier maken de kinderen
duidelijk dat de tandarts een held is.
Nadien overhandigen de kinderen de
tekening aan hun persoonlijke tandarts.
Of ze bewaren de tekening tot hun
eerste bezoekje …
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Werkblad 2a

1

1

+

Werkblad 2b

3

De superhelden-quiz

INHOUD: Quizvragen
Verdeel de klasgroep in drie groepen. Iedere groep bedenkt een leuke groepsnaam. De groepsnaam heeft iets
met superheld(en) te maken. Zoek eventueel eerst samen allerlei namen van superhelden, zoals: Spiderman,
Superman, Batman, Mega Mindy … Noteer ze op de linkerkant van het bord.
Op de rechterkant schrijft u woorden die met tanden en mondhygiëne te maken hebben (poetsen, tandenborstel, gaatjes, fluoride …) Laat de kinderen combinaties maken: De Rotte Tanden-busters, Spider-PoetsMan, De Mega Tandenborstels …
Tip: Kinderen die het fijn vinden om er ook een groepskreet aan te koppelen of een slogan te bedenken voor
hun groepje, mogen die even laten horen.
Speel de quizmaster en stel de vragen.
Iedere groep heeft één werkblad (werkblad 2a of werkblad 2b ). Dat vullen ze samen in.
Als alle vragen gesteld zijn, worden de werkblaadjes ingediend of worden de juiste antwoorden samen besproken. In het laatste geval verbeteren de kinderen zelf en kleuren het aantal tandjes. Die geven het aantal vragen
aan dat ze juist beantwoord hebben. De winnaars kunnen eventueel een leuke prijs winnen: een tandenborstel,
tandpasta, een lekker stuk fruit …
Tip: De kinderen kunnen ook werken met kaartjes die ze omhoogsteken: een groen kaartje staat voor waar,
een rood kaartje staat voor niet waar. Of de kinderen knippen Flos (= waar) en Bros (= niet waar) uit (onderaan op werkblad 2b ) en kleven die op stevig papier of karton en steken die omhoog.
Nadien vullen ze het werkblad in als controle. Wat hebben ze onthouden?
QUIZ: de vragen + de oplossingen

1. Je moet alleen naar de tandarts gaan
als je kiespijn hebt.

2. Een tandarts is een monster.

3. Je moet je tanden minstens twee keer
per dag poetsen.

4. Bacteriën kunnen ervoor zorgen dat
gezonde tanden toch ook ziek worden.

5. Het is best om twee keer in je leven
naar de tandarts te gaan.

6. Een tandarts geeft ook goede raad.

7. Als je een gaatje hebt in een melktand
is dat ook erg.

8. Je moet meestal een afspraak maken
om naar de tandarts te gaan.

9. De wachtzaal van de tandarts is eng.

10. De tandarts vraagt om je mond goed
open te doen.
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Bijlage 1

Wij worden tandartsen
1

2

3

Beste ……………………………………………………………………………… ,
In onze klas werken we al een tijdje rond tanden poetsen en mondhygiëne met de vrolijke
vrienden Flos en Bros. Dit project is een initiatief van Glimlachen.be in opdracht van de Vlaamse
Overheid Misschien heeft jullie kind daar al meer over verteld?
Flos en Bros bereiden de kinderen tijdens de lessen voor op een bezoek aan de tandarts. Ze leren
dat de tandarts een coach is, die helpt. Flos en Bros vinden hun tandarts zelfs een echte superheld!
De volgende dagen zullen we de klas omvormen tot een tandartspraktijk.
Wensen jullie een kijkje te komen nemen in onze tandartsenpraktijk? Gelieve dan onderstaand
strookje in te vullen en zo snel mogelijk mee te geven met jullie kind.
Hieronder vinden jullie alvast iets meer informatie over een controle bij de tandarts.
•

Het is goed om jullie zoon of dochter al eens mee te nemen als jullie zelf op controle gaan.
Jullie zoon of dochter kan, zonder zelf behandeld te worden, al wat rondkijken in de praktijk
en vertrouwd raken met de omgeving, de tandarts zelf, de medewerkers …

•

Om jullie zoon of dochter goed voor te bereiden op een tandartsbezoek proberen we met
onze les een zo duidelijk (en realistisch) mogelijk beeld te vormen van een bezoekje aan de
tandarts zonder een kind onnodige angst in te boezemen. Heeft jullie kind toch een gaatje,
bereid het dan goed voor zonder angst te wekken. Zeg bijvoorbeeld niet: “Het zal geen pijn
doen.” Dat wekt de verwachting dat het toch pijn kan doen. Vertel liever dat één of meerdere
tanden ziek geworden zijn en dat de tandarts de zieke tand of kies beter zal maken.

•

Het is altijd van belang dat de tandarts zelf uitlegt wat er precies zal gebeuren wanneer er
toch een behandeling nodig zou zijn.

•

Misschien vraagt jullie zoon of dochter zich af waarom een melktand behandeld moet worden,
want hij wordt toch gewisseld. Leg uit dat ieder gaatje de andere tanden ziek maakt. Het
is een haard van bacteriën. Wanneer de volwassen tanden doorbreken, komen zij onmiddellijk
in contact met die slechte bacteriën. Zij zullen ook zeer snel een gaatje ontwikkelen. Een
melktand heeft ook een zenuw! Die kan wel degelijk pijn veroorzaken, wanneer het gaatje
te groot wordt. En bij vroegtijdig verlies van de melktanden kunnen de definitieve tanden
scheefgroeien door plaatsgebrek.

•

Meestal is het voldoende zijn om twee keer per jaar met jullie kind op controle te gaan.

Willen jullie graag nog meer informatie? Surf dan even naar www.glimlachen.be.
Vriendelijke groeten,
………………………………………………………………………………

Ik/wij, …………………………………………………………………………………………………………………………………
ouder(s) van …………………………………………………………………… uit klas ……………… komt/
komen graag op controle in de tandartspraktijk van de klas op
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.

Uur toegekend door de leerkracht: …………………………………………………………………………… .
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Bijlage 2

Bros heeft tandpijn
1

2

3

‘Au-au-au!’ roept Bros.
Flos rent meteen naar
Bros. Hij ligt in de zetel
met een pak ijs tegen zijn
wang gedrukt.
‘Wat is er aan de hand
met jou?’ vraagt Flos.
Bros snikt: ‘Ik heb pijn,
helemaal achteraan in
mijn mond!’
‘Oei,’ zegt Flos, ‘dan
moeten wij langsgaan bij
de tandarts. Ik bel even
voor een afspraak!’
Flos belt naar de tandarts. Hij woont net om de hoek.
Gelukkig kan de tandarts tijd vrijmaken voor Bros.
Om twee uur in de namiddag mogen ze komen.
Bros is niet bang van de tandarts. Hij gaat ieder jaar twee keer,
precies zoals het hoort.
Maar het is de eerste keer dat hij echt kiespijn heeft.
Hopelijk is er niets aan de hand, denkt hij bij zichzelf.
In de wachtzaal hangen allemaal posters omhoog.
‘Kijk!’ wijst Flos, ‘Zo moet je je tanden poetsen!’
Bros mompelt: ‘Ik weet toch wel hoe het moet …’
Er ligt een hele stapel strips. Flos kiest er eentje uit over dinosaurussen.
‘Als die dino kiespijn zou krijgen, heeft de tandarts een ladder nodig om in zijn mond
te kijken!’ lacht Flos.
Maar Bros kan niet lachen. Hij is ongerust.
Dan gaat de deur open. Het is de tandarts.
‘Kom binnen,’ zegt hij vriendelijk.
Wat is Bros blij om hem te zien. Hopelijk raakt hij snel van die kiespijn van af!
Bros mag in de grote, tandartsstoel zitten.
Dit gaat automatisch naar boven en kantelt een beetje.
Zo ligt Bros neer en kan de tandarts beter in zijn mond kijken.
‘Zeg eens …’
‘Aaaaa!’ zegt Flos. Hij wist al dat de tandarts dat zou zeggen.
De tandarts knipoogt naar Flos: ‘Ik wou eerst iets vragen aan Bros. Zeg eens … wat
is precies het probleem? Waar heb je pijn?’
Bros wijst naar zijn kies, achteraan in de zijn mond. Beneden. Daar doet het pijn.
‘Doet het al lang pijn?’ vraagt de tandarts.
‘Nee,’ zegt Bros, ‘nog maar van deze middag. Maar het is heel vervelend!’
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‘Hm,’ zegt de tandarts, ‘dan zullen we eens een kijkje
nemen.’
Bros doet zijn mond ver open. Zo kan de tandarts er
goed in kijken.
Dan neemt hij een instrumentje. De tandarts haalt iets
uit de mond van Bros. Daarna blaast hij wat lucht in zijn
mond.
‘Goed spoelen nu!’ zegt de tandarts.
Dat doet Bros. Hij hoopt dat hij geen gaatje heeft.
Dan toont de tandarts … een nootje.
‘Die zat achter een kies gekneld! Dat is wat je voelde!’
OEF! Bros is erg opgelucht. Het was maar een nootje.
En inderdaad: hij voelt niets meer!
Bros geeft de tandarts een knuffel: ‘Je hebt mij gered!’
De tandarts lacht: ‘We zijn nog niet helemaal klaar.
Nu ga ik ook eens naar je andere tanden kijken. Die
moeten we ook goed controleren!’
Flos zegt: ‘Ja, dat moet. Want als er een zieke tand
tussen zit, kan die de andere tanden ook ziek maken!’
De tandarts steekt zijn duim omhoog. Flos is supertrots
dat hij er zoveel over weet.
De tandarts zorgt voor voldoende licht en controleert
de mond van Bros volledig.
‘Tiptop in orde!’ zegt hij na een tijdje. ‘Maar wel goed blijven poetsen!’
Bros knikt: ‘Minstens twee keer per dag!’
Dat vindt de tandarts prima.
Hij legt Bros nog eens goed uit hoe hij zijn tanden het best kan verzorgen.
‘Maken we meteen een nieuwe afspraak? Dan zie ik je graag over een half jaar nog
eens terug!’
Wauw, denkt Bros, mijn tandarts zorgt goed voor mij.
Daarna is Flos aan de beurt.
De tandarts bekijkt al zijn tanden aandachtig.
Terwijl Bros even wacht, maakt hij een mooie tekening voor de tandarts: een strip.
De tanden van Flos zijn helemaal in orde en goed verzorgd.
Bros geeft zijn strip aan de tandarts. Een strip over een superheld.
‘Dat ben jij,’ zegt Bros. De tandarts bloost een beetje: ‘Ben ik dat?’
‘Ja,’ zegt Bros, ‘want jij bent ook mijn superheld!’
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Werkblad 1a

Bij de tandarts: Wat vind je er?

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock

1. Kleur in. Wat hoort er bij de tandartspraktijk?

© Shutterstock
© Shutterstock

© Shutterstock
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2. Welke instrumenten gebruikt een tandarts? Omcirkel.
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3. Wat tekent Bros voor de tandarts? Omcirkel.
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Werkblad 1b

Bij de tandarts: Een strip

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

3

Maak een strip over het tandartsbezoek van Bros. Doe dat in 8 stappen.

1. Bros heeft tandpijn.

2. Flos maakt een afspraak bij
de tandarts.

3. Flos en Bros zitten in de wachtzaal.

4. Bros wordt onderzocht.

5. De tandarts geeft uitleg aan Bros.

6. Flos wordt onderzocht.

7. Bros maakt een tekening.

8. Bros geeft zijn tekening aan de
tandarts (een superheld).
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Werkblad 2a

De superhelden-quiz
1

2

GROEPSNAAM:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

SCORE:
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Werkblad 2b

De superhelden-quiz
3

GROEPSNAAM:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

WAAR

WAAR OF NIET WAAR?
ZET EEN KRUISJE IN DE JUISTE KOLOM.

NIET WAAR

1. Je moet alleen naar de tandarts gaan als je kiespijn hebt.
2. Een tandarts is een monster.
3. Je moet je tanden minstens twee keer per dag poetsen.
4. Bacteriën kunnen ervoor zorgen dat gezonde tanden toch
ook ziek worden.
5. Het is best om twee keer in je leven naar de tandarts te
gaan.
6. Een tandarts geeft ook goede raad.
7. Als je een gaatje hebt in een melktand is dat ook erg.
8. Je moet meestal een afspraak maken om naar de tandarts
te gaan.
9. De wachtzaal van de tandarts is eng.
10. De tandarts vraagt om je mond goed open te doen.
SCORE:

Waar
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THEMA 6: Mondje gezondje
Lesdoelen
-- De kinderen weten dat het beter is om het aantal eetmomenten per dag te beperken tot maximaal vijf,
zodat het gebit tussendoor rust heeft om te herstellen.
-- De kinderen weten dat eten en drinken een invloed heeft op onze tanden.
-- De kinderen weten dat zoet eten of drinken ook zuur kan bevatten.
-- De kinderen weten dat water de beste dorstlesser is en dat het suikerrijke of zure producten kan verdunnen of wegspoelen.

Algemene informatie voor de leerkracht
Hier wordt informatie uit voorgaande thema’s (tandenpoetsen, tandvriendelijke hapjes en het beperken van
tandbederf) gedeeltelijk herhaald en aangevuld met nieuwe informatie en adviezen om het gebit zo gezond
mogelijk te houden. In thema 3 ( p. 35) kwamen al enkele adviezen aan bod. In thema 4 (p. 49) werden die
uitgebreid en aangevuld.
De kinderen leren waarom het goed is om het gebit tussendoor voldoende rust te geven. Door het aantal eetmomenten per dag te beperken tot maximaal vijf heeft het gebit tussendoor de rust om de beschermlaag (het
glazuur) van de tanden en kiezen te herstellen.
Na het eten van zure voeding of het drinken van fruitsap of frisdrank is het beter om minstens een uur te wachten met tandenpoetsen. Het beschermlaagje is namelijk wat zacht geworden door het zure eten of drinken.
Het speeksel helpt het glazuur of het beschermlaagje eerst weer te herstellen. Als de tanden meteen na het
eten of drinken van iets zuurs gepoetst worden, kan het glazuur beschadigd worden. Geef het gebit een uur
rust na het eten of drinken van zure producten.
Gezonde voeding is belangrijk. Maar fruit bevat naast
suiker ook zuur. Toch is fruit een belangrijk onderdeel
van de dagelijkse voeding. Verkies fruit boven fruitsap of
smoothies. Tijdens het kauwen op een stuk fruit maakt het
lichaam meer speeksel aan. Dat speeksel helpt het zuur te
neutraliseren (= verdunnen en wegspoelen).
Snoep kan het beste direct na de hoofdmaaltijd, als toetje,
genomen worden.
Water is de beste dorstlesser. Fruitsap of frisdrank kunnen af en toe bij een speciale gelegenheid.
Tanden worden het best twee keer per dag met fluoridetandpasta gepoetst. Fluoride helpt de beschermlaag van
het gebit sterker te maken.
Als slot van het project ontvangen de kinderen hun
poetsdiploma (bijlage 3 ) aan het einde van het georganiseerde slotfeest met bijhorende gezonde hapjes. De
ouders kunnen uitgenodigd worden.
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Informatie bij de werkblaadjes
Werkblad 1a + Werkblad 1b + BIJLAGE 1

Rust voor het gebit

1

2

3

INHOUD: Eet- en drinkgewoonten
Houd na de pauze (buiten spelen) een kringgesprek over ‘buiten spelen’.
-- Spelen jullie graag buiten? Waarom (niet)?
-- Wat vinden jullie leuk om te doen tijdens het spelen buiten?
Vertel
Julie kennen Bros en Flos vast nog (poster tonen). Wel, Bros is gek op buiten spelen. Hij doet dat liefst de hele dag. Zijn
vriend Flos doet graag mee. Maar Flos zorgt ervoor dat ze af en toe uitrusten.
-- Rusten jullie ook weleens na het buiten spelen?
-- Hoe rusten jullie dan uit?
Lees het verhaal ‘Rust’ (bijlage 1 ) voor.
-- Hoe rusten Flos en Bros uit? (Ze gaan binnen in een boek lezen en een glas water drinken.)
-- Waarom is uitrusten fijn? (Je kunt nadien weer verder spelen.)
-- Is slapen ook uitrusten? Vertel.
-- Zouden onze tanden, net als Flos en Bros, ook rust nodig hebben? Wat denk je?
Vertel
Ook het gebit heeft weleens rust nodig. Dan kan het beschermlaagje, het glazuur, herstellen. Elke keer als er iets gegeten of gedronken wordt, kan dat laagje een beetje zwakker of beschadigd worden. Maar gelukkig helpt het speeksel in
de mond om het weer beter te maken. Als je dus even niets eet of drinkt en het gebit even rust tussendoor geeft, help je
het beschermlaagje te herstellen. Het is daarom voor het gebit het best om niet meer dan vijf eetmomenten per dag te
hebben: de drie maaltijden (ontbijt, lunch en diner) en twee keer een tussendoortje.
-- Wat eten jullie graag als ontbijt/lunch/avondeten?
-- Wat eten jullie graag als tussendoortje?
-- Wat drinken jullie bij het eten?
-- Wat drinken jullie tussendoor?
De kinderen zetten zich in duo’s. Ze vertellen daarover aan elkaar. Als de groepjes klaar zijn, bespreekt u alles
klassikaal. De kinderen vertellen nu wat hun duopartner als ontbijt/lunch/avondeten smult …
Terug op hun plaats maken de kinderen werkblad 1a of werkblad 1b . Werkblad 1a toont een
dagschema, werkblad 1b toont digitale tijden. Eromheen staan vakjes. De kinderen tekenen
(werkblad 1a ) of schrijven
(werkblad 1b ) wat ze graag als ontbijt,
lunch, avondeten en tussendoortjes eten/drinken. De uren tussen de maaltijden en tussendoortjes staan gemarkeerd als ‘rust voor je
gebit’.
-- Zien jullie de lege vakjes op het werkblad 1a?
-- Hoeveel lege vakjes zijn er?
Vertel
De vijf lege vakjes zijn de vijf eetmomenten. Teken
of schrijf in die lege vakjes wat je graag eet en
drinkt. De tijden tussen de eetmomenten door zijn
de rustmomenten voor jouw gebit.
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Opletten met suiker
Breng enkele soorten suiker mee: bruine suiker, bloemsuiker, witte suiker, kandijsuiker, … Welke soorten
kennen de kinderen al? Welke nog niet? Laat hen hierover kort vertellen.
-- Waarbij eten jullie suiker?
-- Waarom nemen jullie suiker bij dat gerecht? (Om het zoeter te maken.)
-- Is suiker gezond? Waarom wel of niet? …
U wijst de kinderen erop dat een beetje suiker geen kwaad kan. Maar dat we niet altijd weten hoeveel suiker
er in een bepaald product zit (verborgen suikers). Laat de kinderen raden hoeveel suiker erin zit. De kinderen
krijgen 10 klontjes suiker (per duo). Ze leggen het aantal dat zij denken dat erbij past. Hoeveel klontjes suiker
zouden er (ongeveer) zitten in …?
* Een brikje chocomelk? (6 klontjes)
* Een brikje fruitsap? (4 klontjes)
* Een blikje cola? (10 klontjes)
* Een rijstcracker? (1 klontjes)
* Een fles water van 1 liter? (0 klontjes)
* Een potje yoghurt? (5 klontjes)
* Eén Oro-koekje? (1 klontje, per koekje)
* Een chocoladekoekje? (6 klontjes)
* Een kommetje ontbijtgranen? (ongeveer 6 klontjes, per 75 gram)
* Een bolletje ijs? (ongeveer 6 klontjes, afhankelijk van het soort ijs)
Tip: Op zoek naar nog meer voorbeelden? Surf gerust op wetenschappelijke sites rond suiker. Concludeer
samen met de kinderen: suiker maakt gaatjes in onze tanden. Het is van groot belang je tanden goed te poetsen
wanneer je hebt gesnoept, want suiker veroorzaakt cariës in onze tanden. Er bestaan ook ‘verborgen suikers’.
We weten niet altijd goed hoeveel suiker er precies in onze snacks of drankjes zitten. Water blijft de beste
oplossing en is een prima dorstlesser!

Werkblad 2a
Zoet of zuur?

1

1

+

Werkblad 2b

3

INHOUD: Zoet en zuur zijn niet goed voor het gebit
Voorbereiding:
Neem enkele vruchten mee naar de klas. Ook zure zoals een citroen, een kiwi en een sinaasappel. Zorg zeker
ook voor zoet fruit. Leg de stokpoppen (Snijtand, Hoektand en Kies) uit thema 1 klaar. Ga met de kinderen in
een kring zitten. Stal het fruit voor u uit. Neem de stokpopjes uit thema 1 en speel:
SNIJTAND: Ooh, ik wil direct een hap nemen!
HOEKTAND: Ja, ik ook … Vooral de sinaasappel vind ik lekker.
KIES: Sinaasappel … Brrr … Die is misschien wel erg zuur.
SNIJTAND: Waarom is dat erg? Zuur is toch juist lekker?
KIES: Ja, het is lekker, maar het kan het beschermlaagje van mijn tanden aantasten. Zeker als het fruit zuur
bevat.
HOEKTAND: Fruit eten is heel gezond! Maar ik begrijp dat Kies zich wat zorgen maakt. Ik weet wel een
oplossing.
SNIJTAND EN KIES SAMEN: Een oplossing?
HOEKTAND: Ja, hoor, drink na het eten van fruit een glas water.
KIES: Hm, in dat geval: laat dat fruit maar komen! En nadien drink ik een lekker glaasje water!
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Bespreek het meegebrachte fruit:
-- Welk fruit vinden jullie lekker?
-- Eten jullie elke dag fruit?
-- Welk fruit smaakt zoet?
-- Welk fruit smaakt erg zuur?
-- Wat is het verschil tussen fruit en groente?
-- Kennen jullie ook groente die erg zuur is?
Herhaal kort de informatie over het beschermlaagje op je tanden (het glazuur): het kan door zuur eten of drinken beschadigd worden. (Verwijs naar thema 3.)
-- Kunnen jullie aanwijzen welk fruit op het tafeltje erg zuur is?
Vertel
Fruit is erg gezond voor jou. Maar drink na het eten van fruit nog een glas water.
U kunt ook extra tips geven (afhankelijk van het niveau):
-- een glas water na zuur fruit helpt om het beschermlaagje van het gebit te herstellen;
-- na het eten van zuurhoudend voedsel of het drinken van zuurhoudende dranken mogen de tanden niet
meteen gepoetst worden - wacht minstens een uurtje, omdat het beschermlaagje door zuurhoudende
producten zacht geworden kan zijn en met een tandenborstel kan dat beschermlaagje dan juist beschadigd
worden;
-- fruitsap kan het beste bij een maaltijd gedronken worden, want door het kauwen wordt extra speeksel aangemaakt en dat speeksel helpt het beschermlaagje op de tanden te herstellen;
-- je kunt beter fruit eten dan een fruitsap of smoothie drinken, want door het kauwen wordt extra speeksel
aangemaakt en dat speeksel helpt het beschermlaagje te herstellen.
Was het meegenomen fruit, snijd het en verdeel het in kleine porties aan de kinderen.
Bespreek de smaken.
-- Wat smaakt er zoet, zoals suiker? (Bijvoorbeeld: een framboos, een banaan …)
-- Wat smaakt er zuur? Alsof het prikt in je mond? (Bijvoorbeeld: citroen, kiwi …)
-- Waar voel je het prikken wanneer je iets zuurs eet? (Aan de zijkanten van je tong.)
-- Welk fruit lusten jullie het liefst? Waarom?
-- Kennen jullie nog andere smaken? (Bijvoorbeeld: bitter als een kastanje of als een pompelmoes, zout …)
-- Kan drinken ook zuur zijn? (Ja)
-- Welke dranken smaken zuur? (Bijvoorbeeld: citroensap …)
Bij het eten van fruit of na het drinken van fruitsap en frisdrank kunnen de kinderen meteen de tip toepassen
om na iets zuurs een glas water te drinken.
Op werkblad 2a (niveau 1 en 2) staan groenten en fruit afgebeeld. De kinderen kleuren in wat erg zuur
is. Op werkblad 2b (niveau 3) staan allerlei groenten en fruit door elkaar. De kinderen schrijven onder
‘groente’ alle groentes en onder ‘fruit’ al het fruit. Daarna kleuren ze de fruitsoorten in die erg zuur zijn.
Onderaan op beide werkbladen staan de adviezen over het eten van fruit en het drinken van vruchtensappen
voor de ouders. Herneem die ook even met de kinderen.
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BIJLAGE 3

Poetsdiploma

1

2

3

INHOUD: Slotfeest
Bespreek met de kinderen wat jullie tijdens dit project allemaal samen hebben gedaan.
-- Welke activiteiten vond je leuk? Welke vond je minder leuk?
-- Wat heb je onthouden? Welke leuke weetjes blijven jou zeker bij?
Vraag ook naar de poetskaart van de kinderen.
-- Gebruiken jullie je poetskaart nog?
-- Mag mama of papa je tanden napoetsen?
-- Wat hebben Flos en Bros ons over poetsen geleerd?
-- Wat betekenen de 3 B’s ook al weer?
U kunt voor het slotfeest kiezen om de ouders ook uit te nodigen. Dan geeft u de uitnodiging van
werkblad 4 mee naar huis met de kinderen.
U kunt het slotfeest ook alleen met de kinderen vieren. Zorg voor bekertjes met water, fruitsatés …
Als officieel slotmoment overhandigt u alle kinderen hun poetsdiploma.
De kinderen gaan in reclameblaadjes op zoek naar fruit. Ze knippen de stukken fruit uit die ze lekker vinden en
kleven die op hun poetsdiploma.
Op het poetsdiploma is er ook ruimte voor een foto van het kind. Het is de bedoeling dat u die foto zelf maakt
en print. Op de foto staat het kind met een brede glimlach en de tandjes bloot!
Tip: Het is fijn om voor dit moment ook iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld: ook de directeur uitnodigen, of een
echte tandarts komt de poetsdiploma’s uitdelen …

Werkblad 3 + Werkblad 4 + BIJLAGE 2
Gezonde snoepjes: Lekker feesten – Een uitnodiging maken

1

2

3

INHOUD: Gezonde snoepjes
Voorbereiding: U legt potloden, stiften, scharen, lijm en stapels met tijdschriften, reclamebladen en folders
(over voeding) klaar.
U vertelt de kinderen dat jullie binnenkort het slotfeest van het project zullen vieren. U laat weten dat u de
hulp van de kinderen goed kunt gebruiken bij het maken van een lijstje voor het feest.
-- Waaraan denken jullie allemaal bij een feest? (een uitnodiging, versiering, vrienden …)
-- Wat voor eten en drinken passen er bij een feestje?
Op werkblad 3 maken de kinderen een boodschappenlijst met eten en drinken dat zij graag zouden kopen
voor het slotfeest. Ze mogen schrijven, tekenen en
plaatjes uit tijdschriften knippen en opplakken.
Als de kinderen hun boodschappenlijstje af hebben,
vertellen ze erover aan de klas.
-- Wat hebben jullie op het lijstje gezet?
-- Staan er misschien ook zaken op die niet zo goed
zijn voor je gebit?
Laat de kinderen vertellen welke dat zijn.
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-- Waarom zouden die niet zo goed zijn voor het gebit? (Dat eten en drinken is erg zoet (producten met suiker, zoals snoep, koek, taart, frisdrank) of erg zuur (zoals vruchtensap, frisdrank, zuur snoep).
Het beschermlaagje van de tanden kan daar niet zo goed tegen.)
-- Betekent dat dat je dus nooit meer cola, snoep of vruchtensap … eten of drinken mag? (Het mag, maar wel
met mate.)
-- Kennen jullie tips om het gebit te helpen herstellen als je toch al eens wilt snoepen? (Een glas water drinken
na het drinken van cola of vruchtensap of het eten van snoep; minimaal een uur wachten met tandenpoetsen na het snoepen of direct na de maaltijd snoepen, als toetje omdat in mond door het eten of kauwen
meer speeksel dan normaal zit en dat speeksel helpt mee om het glazuur te herstellen.)
Vertel dat jullie samen een slotfeest zullen vieren, met de ouders. Een slotfeest voor een project dat te maken
heeft met gezonde tanden vraagt natuurlijk om tandvriendelijke hapjes.
Laat de kinderen enkele tandvriendelijke hapjes opnoemen. De kinderen tekenen het lekkers dat op het
slotfeest past rond het boodschappenmandje onderaan op het werkblad.
Vertel ook dat jullie samen de klas zullen versieren. Daarvoor gebruikt u bijlage 2 . De kinderen knippen de
tanden uit. Ze knippen uit de tijdschriften gezonde hapjes en kleven die op de uitgeknipte tanden. Niet de tanden allemaal vast aan een touw en hang de slingers die de kinderen gemaakt hebben op in de klas. De kinderen
kunnen op ballonnen tanden tekenen, hun geknutselde mondmaskers tentoonstellen, hun zandlopers … Kortom: met hun knutselwerkjes maakt u alles klaar voor het slotfeest!
Op werkblad 4 vinden de kinderen een aanzet voor een uitnodiging. Die moeten ze zelf nog verder afwerken. Ze versieren de uitnodiging en geven die aan hun ouders.
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Bijlage 1

Rust
1

2

3

Met een bal onder zijn arm komt Bros de kamer binnengerend.
‘Flos,’ roept hij, ‘ga je mee voetballen?’
Flos slaat zijn boek dicht en legt het op de tafel.
‘Oké,’ antwoordt hij, ‘maar eventjes, hoor. Ik wil graag mijn boek uitlezen.’
‘Hoi! Hoi!’ juicht Bros.
Bros is gek op voetballen. Maar ook op basketballen. Tikkertje vindt hij ook altijd
erg leuk. Of verstoppertje. Eigenlijk vindt Bros alles wel leuk, zolang hij maar lekker
buiten kan spelen.
Na een halfuur voetballen heeft Bros al tien doelpunten gemaakt. Flos heeft nog
geen enkel punt. Hoe hard hij ook achter de bal aan rent, Bros is hem elke keer te
snel af. Nu heeft Flos er genoeg van. Hij blijft stilstaan en roept naar Bros:
‘Ik doe niet meer mee. Ik ga naar binnen!’
Teleurgesteld komt Bros naar hem toe.
‘Ah? Kom op, Flos, nog eventjes?’ vraagt hij met zijn allerliefste stemmetje. Maar
Flos schudt zijn hoofd. ‘Nee, ik heb geen zin meer. Bovendien kan ik er niks van.’
Bros zijn oogjes gaan twinkelen.
‘Dan gaan we toch gewoon wat anders doen’, zegt hij. ‘Kom, we doen tikkertje …
Tik! Jij bent ’m!’
Als een haas gaat Bros ervandoor. Een eindje verderop draait hij zich om en steekt
zijn tong uit. ‘Pak me dan, als je kan! Je kunt me toch niet krijgen!’ roept hij.
Meteen gaat Flos erachteraan. In voetballen is hij misschien niet zo goed, maar
in tikkertje wel. Hij zal die Bros eens even te pakken krijgen. Het duurt niet lang
voordat hij Bros getikt heeft. Nu is het de beurt aan Bros om achter Flos aan te
gaan. Ze rennen allebei om het hardst. Na een kwartier ploft Flos op de grond neer.
‘Ik kan niet meer’, zucht hij en hij veegt wat zweetdruppeltjes van zijn voorhoofd af.
‘Wil jij niet even uitrusten, Bros?’ vraagt Flos. Maar het blijft stil. Hoe kan dat nou?
Waar is Bros gebleven?
‘Bros!’ roept Flos. ‘Bros, waar ben je?’ Nog steeds blijft het stil. Vlug staat Flos op.
Dat uitrusten doet hij straks wel. Zijn vriendje is kwijt. Snel, hij moet hem vinden.
Flos zoekt overal en ondertussen roept hij steeds: ‘Bros, waar zit je?’ Hij kijkt achter
de struiken, onder de picknicktafel, naast het schuurtje, in de prullenbak, maar Bros
is nergens te vinden. Dan hoort hij opeens een lach achter zich. Vlug draait Flos zich
om. Die lach, die kwam vanuit de boom. Flos holt op de boom af en … boven op
een tak zit Bros. ‘Ha, ha!’ lacht Bros. ‘goede verstopplek had ik, hè?’
Flos is wel een beetje boos. ‘Ik wist helemaal niet dat we verstoppertje deden’,
moppert hij.
Bros kijkt zijn vriendje aan. ‘Daar heb je inderdaad wel gelijk in’, zegt hij. ‘Maar ik zal
het goedmaken. Dan mag jij nu kiezen wat we gaan doen.’
Dat laat Flos zich geen twee keer zeggen. Hij weet al precies wat ze nu gaan doen.
‘We gaan uitrusten,’ zegt hij, ‘binnen.’
Nu is het Bros die teleurgesteld kijkt. ‘Uitrusten?’ vraagt hij. ‘Uitrusten is saai!’
Flos schudt zijn hoofd. ‘Welnee, uitrusten is juist goed. Bovendien kan ik je
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ondertussen een stukje voorlezen uit mijn boek.’
Dat vindt Bros wel een goed idee. ‘Oké, dat is goed,’ zegt hij, ‘en als we uitgerust
zijn, gaan we weer verder met buiten spelen, hoor!’
Maar Flos hoort het niet meer. Hij is al naar binnen gelopen om twee glazen water
in te schenken. Want van al dat rennen en springen word je niet alleen erg moe, je
krijgt er ook enorme dorst van.
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Bijlage2

Tandenslingers
1
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Bijlage 3

Poetsdiploma
1

2

3

DIPLOMA

99 Poetst de tanden tweemaal minstens twee
minuten per dag.
99 Beperkt de tussendoortjes.
99 Gaat tweemaal per jaar op controle bij de
tandarts.
99 LAAT EEN MOOIE GLIMLACH ZIEN!
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Werkblad 1a

Rust voor het gebit

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

Teken wat je eet en drinkt op deze momenten.

lunch

tussendoortje

tussendoortje

ontbijt

diner
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Werkblad 1b Rust voor het gebit
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

3

Schrijf wat je eet en drinkt op deze momenten.
Ontbijt:

8:00

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Rust voor het gebit
Tussendoortje:

10:00

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Rust voor het gebit
Lunch:

12:00

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Rust voor het gebit
Tussendoortje:

15:00

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Rust voor het gebit
Diner: ……………………………………………………………………………………………………

18:00

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Rust voor het gebit
Advies:
Maximaal vijf eetmomenten per dag: drie hoofdmaaltijden en twee tussendoortjes.
Hierdoor geef je jouw gebit tussendoor de tijd om het glazuur te herstellen.
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Werkblad 2a

Zoet of zuur?

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

1

2

1. Kleur alles wat zoet smaakt geel en wat zuur smaakt rood.

Kaas eten

Suiker eten

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock

2. Wat helpt na het eten van iets zoets of iets zuurs? Omcirkel.

Water drinken

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock

3. Wat smaakt er nog zuur? Omcirkel.

Informatie voor de ouders:
Adviezen
-- Neem niet meer dan één keer per dag zuur fruit, fruitsap (of frisdrank).
-- Wacht na het eten of drinken van iets wat zuur bevat minimaal een uur voordat je jouw tanden poetst, zodat je speeksel
de zuren kan neutraliseren (= verdunnen en wegspoelen).
-- Kies liever voor fruit dan fruitsap of smoothies. Bij het eten van fruit maak je door het kauwen speeksel aan. Speeksel
helpt bij het neutraliseren (= verdunnen en wegspoelen van de zuren).
-- Drink fruitsap, smoothies of frisdrank niet te vaak. Doe het enkel bij een speciale gelegenheid zoals een feestje.
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Werkblad 2b

Zoet of zuur?

NAAM: ……………………………………………………………………………………………………

3

1. Wat hoort bij groente en wat hoort bij fruit? Schrijf het in de goede rij.
Kies uit:
wortel – citroen – kiwi – framboos – bloemkool – druiven
groente
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

fruit
© Shutterstock

…………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

2. Lees de rijtjes uit
opdracht 1. Wat
smaakt erg zoet
en zuur? Kleur die
woorden in.
3. Wat helpt na het
eten en drinken
van zuurhoudende
producten? Teken
het hier.
Informatie voor de ouders:
Adviezen
-- Neem niet meer dan één keer per dag zuur fruit, fruitsap (of frisdrank).
-- Wacht na het eten of drinken van iets wat zuur bevat minimaal een uur voordat je jouw tanden poetst, zodat je speeksel
de zuren kan neutraliseren (= verdunnen en wegspoelen).
-- Kies liever voor fruit dan vruchtensap of smoothies. Bij het eten van fruit maak je door het kauwen speeksel aan. Speeksel
helpt bij het neutraliseren (= verdunnen en wegspoelen van de zuren).
-- Drink fruitsap, smoothies of frisdrank niet te vaak. Doe het enkel bij een speciale gelegenheid zoals een feestje.
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Werkblad 3

Lekker feesten

NAAM: …………………………………………………………………………………………………

1

2

2

Boodschappenlijstje voor het feest
1. Dit vind ik lekker!
Mijn boodschappenlijstje

2. Deze lekkernijen passen op ons feest! Teken maar.
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Werkblad 4

Een uitnodiging maken

NAAM: …………………………………………………………………………………………………

1

2

2

Beste ………………………………………………………………….
Wij willen graag samen met jou het einde van ons
Glimlachen-project vieren.
Dat doen we in …………………………………………… .
Je bent welkom op
…………………………………………………………………. tussen
……………… uur en ……………… uur.
We reiken dan ook de poetsdiploma’s uit.
Bezorg je ons dit strookje terug?

Ik zal aanwezig zijn.
Ik zal niet aanwezig zijn.
Bedankt en hopelijk tot dan!
Vele groetjes van
………………………………………………………………….

en Flos en Bros
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THEMA 7: De leuke weetjesmemory
Algemene informatie voor de leerkracht
Hier ontdekken de kinderen in een memoryspel allerlei leuke weetjes die met tanden en mondhygiëne te
maken hebben.

Algemene informatie bij het spel
Werkblad
1

2

Leuke weetjes

3

INHOUD: Leuke weetjes
U zit met de kinderen in een kring en bespreekt de weetjes één na één. Laat de kinderen reageren.
-- Wat vind je van dit weetje? Wist je dat al? …
U licht sommige weetjes nog iets meer toe, indien gewenst.
Als alle weetjes besproken zijn, laat u de kinderen per twee aan de slag gaan. Ze knippen de kaartjes op
werkblad uit. Daarna spelen ze het memoryspel. De kinderen die nog niet kunnen lezen, proberen zich het
weetje te herinneren. De kinderen die al wel kunnen lezen, kunnen de beknopte versie van het weetje ook nog
eens nalezen.
Tip: Vorm heterogene duo’s van een niet-lezertje en een lezer als u niveau-overschrijdend kunt werken:
Leg de werking van een memoryspel uit als dat nog niet gekend is.
Werk per twee. Knip de kaartjes allemaal netjes uit. Leg alle kaartjes met de tekeningen en foto’s naar beneden op
de grond of op de bank. Draai ieder om de beurt twee kaartjes om. Bekijk de plaatjes. Zijn die hetzelfde? Neem de
kaartjes en draai nog een keer twee kaartjes om. Zijn de kaartjes niet hetzelfde? Draai ze terug met de keerzijde naar
boven. Probeer goed te onthouden waar elk plaatje ligt. Aan het einde worden alle kaartjes geteld. Wie de meeste
kaartjes heeft, wint.
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Werkblad
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Leuke weetjes

In Polen planten
kinderen hun
eerste tand in
de tuin, zodat
de volwassen
tanden later
goed zouden
groeien.

In Polen planten
kinderen hun
eerste tand in
de tuin, zodat
de volwassen
tanden later
goed zouden
groeien.

In Amerika leggen
de kinderen
de uitgevallen
tand onder hun
kussen voor de
tandenfee. Die
legt een cadeautje
in de plaats.

In Amerika leggen
de kinderen
de uitgevallen
tand onder hun
kussen voor de
tandenfee. Die
legt een cadeautje
in de plaats.

In Zwitserland
wordt de
tand ’s nachts
weggehaald
door een mier.
Als beloning
laat ze een
muntje achter.

In Zwitserland
wordt de
tand ’s nachts
weggehaald
door een mier.
Als beloning
laat ze een
muntje achter.

In Rusland heten
melktanden
‘muizentanden’.
Daarom leggen
kinderen hun
eerste tand
onder hun bed,
voor de muizen.

In Rusland heten
melktanden
‘muizentanden’.
Daarom leggen
kinderen hun
eerste tand
onder hun bed,
voor de muizen.
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In Japan gooien
ze tanden uit de
bovenkaak op het
dak en de tanden
uit de onderkaak
onder de veranda.
Dat brengt geluk.

In Japan gooien
ze tanden uit de
bovenkaak op het
dak en de tanden
uit de onderkaak
onder de veranda.
Dat brengt geluk.

Gebroken tanden zijn voor
krokodillen geen probleem, want zij
wisselen hun tanden hun hele leven.

Gebroken tanden zijn voor
krokodillen geen probleem, want zij
wisselen hun tanden hun hele leven.

Voor elke
tand die een
haai verliest,
krijgt hij een
nieuwe in de
plaats. In z’n hele leven verbruikt hij
20 000 tanden.

Voor elke
tand die een
haai verliest,
krijgt hij een
nieuwe in de
plaats. In z’n hele leven verbruikt hij
20 000 tanden.

Wist je dat na 3 maanden
gemiddeld 7 miljoen bacteriën
op je tandenborstel
zitten?
Vervang je
tandenborstel
dus bij elk nieuw
seizoen!

Wist je dat na 3 maanden
gemiddeld 7 miljoen bacteriën
op je tandenborstel
zitten?
Vervang je
tandenborstel
dus bij elk nieuw
seizoen!

Terug
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Afdrukken

Volgende

Vorige

Kinderen
lachen
gemiddeld
400 keer
per dag,
volwassenen
15 keer.

Kinderen
lachen
gemiddeld
400 keer
per dag,
volwassenen
15 keer.

Mensen
poetsen
hun tanden
het vaakst
in de
badkamer.

Mensen
poetsen
hun tanden
het vaakst
in de
badkamer.

Oude
tandenborstels
worden ook
gebruikt om een
fiets op te blinken.

Oude
tandenborstels
worden ook
gebruikt om een
fiets op te blinken.

Het melkgebit is witter van kleur
dan het blijvend gebit. Dat komt
door een
andere
opbouw van
het glazuur.

Het melkgebit is witter van kleur
dan het blijvend gebit. Dat komt
door een
andere
opbouw van
het glazuur.

Terug
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Afdrukken

Volgende

Extra

Vorige
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Puzzel

Afdrukken

