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Op de lijst met boeken die dit jaar worden aanbevolen om voor te lezen staat onder meer: 
Duizend-en-één Paarse Djellaba’s. Dit boek is geschreven door Lisa Boersen en Hana 
Elbaamrani. De prachtige illustraties zijn van Annelies Vandenbosch. In 2021 is het boek 
bekroond met een Vlag en Wimpel van de Griffeljury. 
Bijna elk kind kan zich met dit spannende verhaal identificeren: de paniek als je je ouder 
plotseling kwijt bent op een drukke plek. Daarom leent het thema van dit boek zich prima 
voor een denkgesprek 

 
Doelgroep 
groep 1|2|3|4 
 

Esmaa                                                     
Op vakantie naar familie in het buitenland! Pindakaas en chocopasta gaan mee heen, 
saffraan en oranjebloesemolie gaan mee terug. Esmaa gaat deze zomervakantie met haar 
ouders, broertjes en zusje op reis, naar familie die in Marokko woont. Allemaal prachtige 
spullen en lekkere kruiden gaan weer mee terug. Die spullen halen ze op de markt. Maar het 
is zo druk op de markt! Ze raakt haar moeder kwijt tussen alle vrouwen met paarse 
djellaba’s. Ze ontmoet een waarzegster, een watermannetje, acrobaten en een aapje. Die 
helpen Esmaa en haar moeder elkaar weer te vinden. 

 

Taakvraag 1: Wist de waarzegger waar Esmaa’s mama was?  

Taakvraag 2: Wat zou jij doen als jij jouw mama kwijt was?  

Taakvraag 3: Lijken alle mama’s op elkaar als ze dezelfde kleren aanhebben?  
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Taakvraag 4: Wat is fijner: spullen meenemen voor familie in het buitenland of spullen 

meenemen uit het buitenland naar Nederland? 

 
Wat is beter: je moeder terugvinden of dat jouw moeder jou terugvindt? 

Kun je altijd iemand terugvinden?  

Moet je altijd terugvinden wat je kwijt bent?  

 

 
Wat is kwijt zijn?  

Wat is vinden? 

Wat is terugvinden? 

Kun je ook iets terugvinden waarvan je niet wist dat je het kwijt was?  

Wat is waarzeggen? 

Wat is ‘op elkaar lijken’?  

 
 

 


