De kerstman in gevaar
1.

Begin van het verhaal
De kerstman zit opgesloten in een toren. De toren wordt bewaakt door 2 soldaten. Is de
kerstman ontvoerd? Heeft hij iets verschrikkelijks gedaan en is hij daarvoor opgesloten?
Of wacht de kerstman misschien op zijn rendieren, een vriend of vriendin?
Zo kan je beginnen
- ‘Niemand zal me hier ooit vinden.’ .....
- ‘Hij zal nooit kunnen ontsnappen’, gniffelde de .....
- ‘Wie waagt het mij aan te vallen’, bulderde de kerstman .....
- enz.
Beschrijf de personages
- De kerstman is: aardig, verdrietig, boos, moe, alleen, enz.
- De redder(s) zijn: moedig, knap, verwaand, gulzig, laf, onhandig, enz.
- enz.
Waar bevindt zich het kasteel?
- op een heuveltop
- achter het woud
- dichtbij een dorp
- in Lapland
- enz.
Hoe is het kasteel onderhouden?
- goed
- slecht
- armzalig
- enz.

2.

Het probleem: Leg uit wat er met de kerstman gebeurt.
- Slaagt hij erin te ontsnappen?
- Wil hij worden bevrijd?
- Redt iemand hem?
- Wordt hij geruild voor geld, cadeaus, eten, snoep?
- Enz.

Zo kun je ook beginnen om spanning op te wekken:
- Zonder waarschuwing .....
- De deur vloog open en .....
- Uit het duister sprong .....
- In een flits .....
- Enz.
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3.

De ontknoping: verras je lezers met een onverwacht einde
- Wie zegeviert?
- Wat is de beloning?

4.

Zelfstandige naamwoorden die je kunt gebruiken bij je verhaal
- de Kerstman
- de sneeuw
- de uitkijktoren
- de sterrenhemel
- de buik
- de maan
- de rendieren
- het pad
- het paard
- de ophaalbrug
- de waterput
- de elfen
- de kippen
- het woud
- de bewaking
- de prinses
- de kantelen
- de slottoren
- de trap
- de duisternis
- de lichtjes
- het donker
- de soldaat/soldaten
- de slotgracht
- het torenraam
- het kasteel
- de (kerst)muziek
- de kerstballen
- het bos
- Lapland
- de ketel
- de arrenslee
- de muur
- de cadeautjes
- de heks
- het vuur
- de toverdrank
- de kerstboom
- de ijsvlakte
- enz.

SUCCES!
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