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VERTALING 

 

 

 
Idee: koop Sammy Spider s First Shavuot’ als e-book ($6,95)  
http://ebooks.karben.com/product/sammy-spiders-first-shavuot24260  
en laat tijdens het voorlezen/vertellen de plaatjes op het digibord of laptop zien. 

 

 

Tips om het voorlezen/vertellen v.h. verhaal nog leuker te maken: 
 
Zet een vaas bloemen op tafel  
Pak de kinder Tora uit de LESkist SJAV om met de kinderen te bekijken. 
 

� Heb je het Engelstalige boek of het e-book laat dan de plaatjes zien en stel daar 

vragen bij of laat de leerlingen vertellen / aanwijzen wat ze zien. 

� Laat de leerlingen telkens als je leest: 'Spinnen vieren geen Sjavoeot  

 ….‘SPINNEN…..  de zin afmaken met:    MAKEN SPINNENWEBBEN 

� Vertel de leerlingen dat ze goed moeten luisteren want dat je straks vragen  

 over het verhaal gaat stellen. Vraag ze o.a.: 

- Wat gaf God met Sjavoeot aan Mosje en het hele joodse volk? (Tora) 
- Wat lees je in de Tora? (verhalen vh joodse volk 
o Hoe je met elkaar omgaat / leefregels / mitswot) 
- Wat vieren we met Sjavoeot ook? (dat er vruchten rijp zijn bv aardbeien) 
- Wat eten we met Sjavoeot? (blintses=pannenkoekjes met zure room,  
       rijpe vruchten, kaasgerechten) 
- Waar ‘versier’ je mee = wat zet je op tafel/in huis/ in sjoel met Sjavoeot?  
          (bloemen) 

- Wat is een ‘leefregel’ van spinnen? (spinnen maken spinnenwebben) 
- Stel andere vragen die passen bij de leeftijd van de groep 
-  

� Maak met de klas het beslag voor de pannenkoekjes en de vulling van de 
blintses. Vraag een ouder om te bakken en de blintses verder klaar te maken. 

 Eet blintses (of cheesecake) en aardbeien met de klas. 
� Maak een kleine Tora. (zie www.rimon-ljloc.nl sjavoeot of simchat tora). 
� Maak met de leerlingen papieren bloemen . (zie www.rimon-ljloc.nl sjavoeot) 
� Laat de leerlingen lege yoghurt bekers beplakken om als vaas te gebruiken. 
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SAMMIE SPIN VIERT ZIJN  EERSTE SJAVOEOT 

 

Stap voor stap 

 

 

Het is een warme middag en bijna zomer. Sammie en mama Spin zitten 

gezellig in hun web dat aan het plafond hangt in de keuken van de familie 

Jakobs . 

 

Sammie kijkt naar beneden. Op het aanrecht staat bloem, melk en suiker. 

mama Jacobs weegt de bloem af en doet die in een kom. 

-- 

 

‘Wat doet mama Jakobs?’ vraagt Sammie 

 

‘Zij maakt beslag volgens een recept om blintzes te maken. 

 

-- 

Vanavond begint Sjavoeot en dan gaan ze allemaal blintzes eten.’ 

antwoordt mama Spin. 

 

‘Wat is een recept?,’ vraagt Sammie. 

 

‘Dat is een lijst met instructies. Bijvoorbeeld wat je nodig hebt en moet 

doen om beslag te maken.’ legt  mama Spin uit 

 

-- 

‘Kijk eerst weegt ze de bloem af en doet die in de kom. 
 

Dan doet ze de eieren erbij. 
 

En daarna roert ze er melk door.’ 
 

-- 
‘En wat doet mama Jakobs nu,’ vraagt Sammie 

 
 

‘Eerst bakt ze van het beslag dunne pannenkoekjes. 

 
-- 

Daarna legt ze in het midden van elk pannenkoekje een lepel zure room / 
cottage cheese. 
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En nu rolt ze de pannenkoekjes op. Zo maak je dus blintzes,’ legt mama 

Spin uit. 
 

-- 

‘Kunnen wij ook blintzes maken voor Sjavoeot?’ vraagt Sammie 
verlangend. 

 
‘Malle kleine Sammie, spinnen vieren geen Sjavoeot. Spinnen maken 

spinnenwebben.’ antwoordt mama Spin 
 

Sammie zakt aan een draadje van het spinnenweb naar beneden. Zo kan 
hij alles nog beter zien. Mama Jakobs doet weer een lepel beslag in de 

koekenpan. 
 

Plotseling spettert een druppel hete olie uit de pan. Sammie wordt er bijna 
door geraakt. Geschrokken kruipt hij gauw weer omhoog. 

 
‘Oeff! Dat scheelde niet veel,’ zucht mama Spin. 

 
-- 

Als Sammie weer naar beneden kijkt ziet hij papa Jakobs bij het aanrecht 

staan. 
 

‘Wat doet papa Jakobs daar?’ vraagt hij aan mama Spin. 
 

‘Zie je die aardbeien? Die wast hij eerst. 
 

-- 
Dan snijdt hij ze in stukjes. 

 
en daarna strooit hij er suiker over.’ 

 
-- 

‘Met Sjavoeot vier je dat de eerste vruchten van de zomer weer rijp zijn,’ 
legt mama Spin uit. ‘Papa Jakobs maakt de aardbeien klaar om straks 

samen met de blintzes te eten.’ 

 
-- 

Sammie laat zich weer aan een draadje zakken. Papa Jakobs snijdt net 
een dikke sappige aardbei in stukjes. Het sap ervan spat in Sammies 

verbaasde gezicht. 
 

‘Jammie!’ zegt sammie als hij het zoete rode sap oplikt. Hij klimt terug 
naar mama Spin. ‘Wil je ook een likje?’ biedt hij aan. 

 
‘Malle kleine Sammie,’ lacht mama Spin, ‘Spinnen vieren geen Sjavoeot. 

Spinnen maken spinnenwebben.’  
 

-- 
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Jossie komt de keuken instormen. Hij heeft een klein opgerold ding vast. 
 

‘Is dat een blintze?’ vraagt Sammie. 
 

‘nee,’ lacht mama Spin, ‘Dat is een kleine Torarol. Die heeft Jossie op 

joodse les gemaakt.’ 
 

‘Hij ziet er net zo uit als de grote Tora-rollen waaruit op Sjabbat en de 
Feestdagen in sjoel wordt gelezen. 

 
-- 

Met Sjavoeot vier je ook dat God de Tora aan Mosje heeft gegeven.’ legt 
mama Spin uit. 

 
‘Mosje leerde de Tora aan het joodse volk dat samen met hem bij de berg 

Sinai stond. 
 

Zij leerden de Tora weer aan hun kinderen.’ 
 

-- 
‘Zo is het door gegaan. Jossie leert Tora van zijn papa en mama Net zo als 

die het van hun ouders hebben geleerd.’ 

 
‘Wat staar erin?’ vraagt Sammie 

 
-- 

‘De Tora vertelt het verhaal van het joodse volk.  
In de Tora staan ook regels hoe je met elkaar moet omgaan. De Tora leert 

dat je aardig en vriendelijk tegen andere mensen moet zijn,’ zegt mama 
Spin 

 
‘Is het een recept over hoe je moet leven?’ vraagt Sammie nadenkend. 

 
‘Ja, dat is een goede manier om het te beschrijven,’ geeft mama Spin toe. 

 
-- 

Jossie zet zijn kleine Tora-rol voorzichtig op tafel. Vlak naast de vaas met 

verse bloemen. 
 

‘De blintzes ruiken heerlijk!’ zegt hij.  
‘Mag ik er eentje proeven?’ 

 
-- 

‘Eerst moet je een schaal blintzes naar onze nieuwe buren brengen,’ zegt 
zijn mama. 

 
‘Als je terug komt, ga je je handen wassen en daarna krijg je een blintze.’  

 
-- 
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Sammie wil heel graag de kleine Torarol van dichtbij bekijken. Hij laat zich 
naar beneden zakken en komt midden in de bloemen terecht. 

‘Aa tsjoe!’ niest hij. 
Een dun laagje gele poeder bedekt hem van top tot teen. 

Geschrokken klimt hij snel terug naar zijn web. 

 
-- 

Mama Spin moet een beetje lachen als ze de gele poeder van haar 
niesende kleine Sammie veegt. 

‘Je hebt wel je dag!’ zegt ze. 
 

-- 
‘Eerst spettert er bijna hete olie op je, 

 
Dan spat er aardbeiensap over je heen, 

 
En nu ben je bedekt met stuifmeel. 

Je bent er vast moe van.’ 
 

-- 
Sammie geeuwt en zegt: ‘Mama, ik denk dat ik een recept weet voor 

spinnen om te leven.’ 

 
‘Ik ga je eerst klaarmaken om naar bed te gaan,’ zegt mama Spin, 

 
‘Daarna mag je me vertellen wat je hebt geleerd.’ 

 
-- 

Mama Spin stopt Sammie lekker in, in zijn web. 
Hij fluistert iets in haar oor. 

 
-- 

‘Je hebt gelijk ,kleine Sammie,’ zegt mama Spin 
‘Vooruit laten we het samen zeggen: 

 
‘SPINNEN MAKEN SPINNENWEBBEN!’ 


