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Onderwerp 3. Een vel dat snel kapot gaat.

 •        Wat kan een echte prinses uit een sprookje niet?

  Een prinses uit een sprookje kan niet voetballen en niet fietsen. Een prinses uit 
een sprookje herken je aan haar dunne vel. Dat vel is dun omdat een prinses in 
een sprookje de hele dag stil zit en alleen hoeft te zwaaien en nooit hoeft te wer-
ken. Van werken krijg je een dik vel. Als je bomen kapt met je handen, komt er op 
je handen een eeltlaag. Van werken wordt je vel dik. Maar ook van buiten spelen. 
Een prinses uit een sprookje mag niet buiten spelen. Ze mag niet voetballen. Ze 
mag ook niet fietsen, want als ze valt, gaat haar vel kapot. Dat is niet leuk voor de prinses. Net als het voor Jop niet 
leuk is dat hij niet kan zien. En voor Oma Jet niet leuk is dat ze niet kan lopen. De prinses heeft net als Jop en net als 
Oma Jet een beperking.

•• Hoe sterk is jouw vel?

  Ik kan met mijn handen een deksel van een nieuwe jampot draaien. Als ik in de zon zit krijg ik pukkels. Als ik een snee 
in mijn vinger heb, gaat hij van zelf weer over. Wat vind je van wat we hebben verteld?

••• We gaan ons vel op onze handen bekijken.

  We kijken naar onze handen. Zijn ze zacht of zijn ze ruw. Bij de pols zie je blauw ader lijntjes. Dat komt omdat het vel 
daar dun is. In onze hand zitten “kussentjes”? Die kussentjes maken je hand dik. Dat is handig, want als er geen kus-
sentjes zouden zijn dan stoot je hand kapot als je iets vastpakt. Mensen die veel met hun handen werken krijgen eelt 
op die kussentjes. Dan wordt het vel in hun handen nog sterker. Eelt is geel. Als je er op drukt voelt het als drukken op 
een plakje kaas. Wie heeft eelt op zijn handen?

Benodigdheden: onze handen.


