Middenbouw groep 5-8 (8-10 jaar)
Kapsalon Romy –Tamara Bos
Kapsalon Romy gaat over oma Stine en haar kleindochter Romy. Oma heeft een eigen kapsalon en de
tienjarige Romy moet elke dag na school naar haar oma omdat haar moeder moet werken. De ouders van
Romy zijn sinds kort gescheiden. Romy vindt het niet altijd leuk bij oma Stine. Oma is streng en heeft weinig
tijd voor haar, omdat ze veel te druk is met haar eigen kapperszaak.
Tamara Bos is de schrijver van het boek en heeft speciaal voor jullie een filmpje opgenomen:
https://www.youtube.com/watch?v=G_nbjgpxgWA&feature=youtu.be

Romy logeert bij oma, maar als ze ‘s nachts wakker wordt blijkt dat oma weg is. Romy
vindt dat natuurlijk raar en eng en gaat haar zoeken. Ze vindt oma buiten, achterop een
scooter bij een vriend. Oma wandelt dan weer naar binnen alsof het de normaalste
zaak van de wereld is dat ze ‘s nachts buiten is terwijl Romy alleen thuis is.

Lees nu hoofdstuk 8 uit het boek.

Nu je de tekst hebt gelezen ga je een emotiegrafiek maken. Een emotiegrafiek ziet er ongeveer zo uit:

Je gaat de emoties van Romy in de grafiek zetten. Om je te helpen is de tekst al voor je verdeeld en is er al
een grafiek voor je gemaakt.
Je neemt voor je ‘Tekst verdeeld in delen’ en leest deel 1 van de tekst (die is blauw gemaakt). Is Romy in
deel 1:
Blij?

Bang?

Boos?

Verdrietig?

Of iets anders en wat dan?

Je zet een stipje bij de emotie van jouw keuze boven ‘deel 1’. Dan lees je deel 2 (paars gekleurd) en zet weer
een stipje bij de emotie van jouw keuze boven ‘deel 2’. Dan trek je een lijn van het eerste stipje over deel 1
naar het tweede stipje bij deel 2. Zo ga je alle delen af en heb je een emotiegrafiek gemaakt.
Had je in de gaten dat Romy zoveel verschillende emoties had toen je de tekst de eerste keer las?

Ben je benieuwd naar wat er met oma Stine aan de hand is? De laatste tijd lijkt ze te veranderen: ze is liever
dan anders, makkelijker, en ze vertelt leuke verhalen over haar kindertijd in Denemarken. Oma is ook steeds
vaker in de war en dat wordt zo erg dat ze van Romy's moeder naar een verzorgingstehuis moet. Romy is het
daar absoluut niet mee eens, want wie moet dan de kapsalon runnen? Ze probeert er alles aan te doen om
haar oma dicht bij zich te houden, want misschien valt het allemaal wel mee met oma.
Je kunt het boek lezen als e-book: https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Tamara-Bos/Kapsalon-Romy
Tamara Bos heeft het boek ook ingesproken als luisterboek:
https://www.luisterrijk.nl/luisterboek/9789025771744/kapsalon-romy
Er is ook een hele mooi jeugdfilm van Kapsalon Romy gemaakt: https://www.film.nl/film/kapsalon-romy

