
 H
oera! Het is tijd om 
de grande dame 
van de Neder
landse kinder
literatuur in het 

zonnetje te zetten. 20 mei is 
de geboortedag van Annie 
M.G. Schmidt en dat wordt 
elk jaar gevierd met een 
speciale Annie M.G. Schmidt
week. ‘Buitengewoon Annie’ 
is het thema dit jaar en 
tijdens deze feestelijke week 
staat de veelzijdigheid van 
haar oeuvre centraal. Om  
alle basisschoolleerlingen 
kennis te laten maken met  
de verhalen van de beroemde  
schrijfster is er voor elke 
groep een lesbrief gemaakt. 
Voor groep 5 & 6 gaat de les
brief over het boek Abeltje, 
dat u misschien al op school 
heeft staan en anders kunt 
aanschaffen of lenen bij de 
bibliotheek. De gedichten  
De ridder Van Vogelenzang 
en Wat is dat, mevrouw  
Van Gelder? worden ook  
behandeld in de digitale 
bijlage in deze lesbrief.  

Annie in het kort
Kennen de leerlingen de 
verhalen van Annie M.G. 
Schmidt? En wat weten ze 
over de schrijfster zelf? Annie 
werd in 1911 geboren en 
was van jongs af aan gek 
op lezen en schrijven. Na de 
Tweede Wereldoorlog ging 
ze bij de Amsterdamse krant 
Het Parool werken, waar ze 
in 1952 gevraagd werd om 
een serie voor heel jonge 
kinderen te schrijven. Op 
13 september van dat jaar 
verscheen het eerste Jip en 
Jannekeverhaal in de krant. 
Volgens Annie kostte het 
haar weinig moeite om die 

verhalen op papier te zetten: 
‘Het was misschien mijn 
eigen kleutermentaliteit die 
maakte dat het zo vlot ging.’ 
Ze kreeg de smaak van het 
schrijven van kinderverhalen 
te pakken. Een jaar later ver
scheen haar eerste boek voor 
oudere kinderen: Abeltje. 
Door de jaren heen liet Annie 
zien hoe veelzijdig ze was. 
Zo schreef ze onder andere 
de musical Ja zuster, nee 
zuster en de boeken Flod
dertje, Minoes en Pluk van de 
Petteflet. Veel van haar werk 
is tijdloos en spreekt nog 
steeds kinderen én volwas
senen van alle leeftijden aan.

Buitengewoon Annie

Over Abeltje
Abeltje werkt als liftjongen in 
het warenhuis Knots. Hij weet 
dat hij niet op het geheimzinni-
ge knopje van de lift mag druk-
ken, maar hij is zo nieuwsgierig. 
Als hij op zijn eerste werkdag 
toch op het knopje drukt, schiet 
de lift de lucht in. Voor Abeltje 
en zijn medepassagiers gaat 
er dan een groot avontuur van 
start. Dit boek verscheen in 
1953. Tijdens het schrijven vloog 
Annie M.G. Schmidt zelf voor het 
eerst met een groot passagiers-
toestel naar Londen en deed 
ze inspiratie op en ervaarde ze 
zelf hoe het was om boven het 
wolkendek te vliegen.

Net als Abeltje
Knutsel je 
eigen KNOTS- 
warenhuis

En toen?
Bedenk zelf hoe  
het afloopt

GROEP 
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Wist je dat...
Annie ervan hield om 

tegen de regels in 
te gaan? Een bekende 

quote van haar is: ‘Doe 
nooit wat je moeder 
zegt, dan komt het 

allemaal 
terecht.’ 

EN VERDER:
Rijmen ontcijferen en 
gedichten afmaken

KNUTSELEN
Maak een 
mini-warenhuis

SCHRIJVEN
Verzin een 
spannend einde

BEWEGEN
Tikspel met 
Abeltje en Laura

HET SCHRIJVEN VOOR 
KINDEREN GING ANNIE ZO 
GOED AF OMDAT ZE ZELF 
ALTIJD KIND IS GEBLEVEN

>>
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Net als Annie
Aan de slag  
met gedichten 



Lees als start van de Buitengewoon  
Annie-week het eerste hoofdstuk voor  
uit Abeltje. Licht eventueel toe wat een 
warenhuis is, als kinderen dat niet  
weten. Laat leerlingen daarna een  
eigen warenhuis knutselen.  
Leuk om deze week de klas mee  
te versieren!

Leg het melkpak op het papier en trek  
het om. Binnen deze lijnen tekenen de  

leerlingen hun KNOTSwarenhuis,  
met beneden een deur en etalageramen, 
verschillende verdiepingen en natuurlijk  
een groot bord met KNOTS erop. Als het 
ontwerp klaar is, plakken ze het op het 
melkpak.  
De dop van het pak kan gebruikt worden  
om de lift op te maken. Daarvoor tekenen  
de leerlingen een lift op een aparte strook 
papier die ze rondom de dop kunnen plak
ken. 

Lees het volgende fragment uit het  
tweede hoofdstuk van Abeltje.  
Vraag de leerlingen extra goed te  
luisteren, want ze mogen het verhaal 
straks zelf afschrijven. 

FRAGMENT 
Een poos lang kwam er niemand in zijn  
lift. Hij zat op z’n bankje en keek naar het 
bovenste groene knopje. Het leek toch wel 
een écht knopje. Wat zou er gebeuren, als  
hij er ’s op drukte. Zou hij het doen?  
Ach, er zou waarschijnlijk niets gebeuren. 
Gek, dat nou iedereen weer beneden bleef, 
bij die verloting en dat er niemand naar  
boven wilde. Of... ja, daar kwam toch  
iemand. Het was warempel Laura, zijn  
buurmeisje uit de Kerkstraat, die met hem in 
de klas gezeten had. 
‘Ik heb nog nooit in een lift gezeten,’ zei ze. 
‘Mag ik ’s naar boven?’
‘Jawel,’ zei Abeltje, ‘kom maar. ’n Ogenblikje, 
daar komt nog iemand.’

Er kwam een man binnen met een rond 
hoofd en een bontkraagje op zijn jack.  
‘Zo jongeman,’ zei hij. ‘Ik wou graag naar  
de vierde etage. Ik moet naar de tapijt
afdeling. Daarvoor moet ik toch naar de 
vierde?’ 
‘Jawel, meneer, ogenblik meneer,’ zei  
Abeltje. ‘Komt u binnen, dame.’ Een dame 
met een ontzettend grote boodschappentas 
kwam binnen. ‘Ik moet nog een koffiepotje 
hebben...’ zei ze resoluut, ‘een filterpotje, 
zogezegd.’
‘Vierde etage, dame,’ zei Abeltje. Hij sloot nu 
de glazen deur van de lift en dacht even na. 
Iedereen moest naar de vierde, behalve  
Laura, die kon het niet schelen, die wou 
alleen maar naar boven. Hij moest dus op  
het knopje voor de vierde drukken. Maar  
dat kleine, groenglazen knopje helemaal  
bovenaan... als hij daar eens op drukte...  
wat zou er dan toch gebeuren?  
Zouden ze dan hoger gaan dan de  
vierde...? 

Mini-warenhuis knutselen 

Bedenk een Abeltje-avontuur 

Nodig: 
• leeg melkpak
• wit papier
• tekenmateriaal
• lijm of plakband
• schaar 

Ontwikkelings-
gebieden:  
luistervaardigheid en 
creatieve ontwikkeling

Duur opdracht:  
30 minuten

Klassikaal  
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Nodig: 
• pen en papier

Ontwikkelings-
gebieden: 
luistervaardigheid, 
fantasie, creatieve  
ontwikkeling en  
schrijfvaardigheid

Duur opdracht: 
30 minuten

Individueel
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‘Kom,’ zei de man met ’t bontkraagje,  
‘gebeurt er nog wat?’
Beneden op de naaidozenafdeling klonk een 
ontzettend gejuich. Blijkbaar had iemand  
de pop gewonnen. Abeltje strekte zijn hand 
uit en drukte op het bovenste knopje, dat 
nergens voor was. 
De lift schoot omhoog met een schok en ging 
pijlsnel naar boven. 
‘Oeiii,’ riep Laura, ze voelde het in haar maag, 
het was een eng gevoel. Door de glazen 
deur zagen ze de eerste etage voorbijschie

ten, toen de tweede, toen de derde, toen de 
vierde... ‘Nu komen we ergens op een zolder,’ 
dacht Abeltje. De lift minderde niet in vaart... 
Ze hoorden een licht gekraak... gerinkel van 
glas... het was of ze door een glazen dak 
heen braken... Toen stonden ze daar alle vier 
in de lift door de glasdeur heen te kijken, 
vastgenageld van schrik. De lift vloog door  
de lucht! De lift was het gebouw uit gevlogen 
en ging nu snel... pijlsnel... steeds sneller de 
hoogte in. 
‘Goeie help...’ zei Abeltje. ‘Goeie lieve help!’
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WAAR  
ZULLEN ABELTJE EN 
ZIJN PASSAGIERS 
TERECHTKOMEN?

GEEF EEN 
FANTASIEVOLLE 
DRAAI AAN DE 
AFLOOP

>>

>>

OPDRACHT
Waar zullen Abeltje en zijn passagiers terechtkomen? Wat zal er gebeuren met Abeltje, 
Laura, de man en de dame? Vraag aan de leerlingen of ze dit verhaal af kunnen maken. 
Misschien kennen ze het verhaal van Abeltje al, maar het is extra leuk als ze er een andere, 
fantasievolle draai aan kunnen geven. 

GROEP 
5 & 6
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Dit spel kunnen leerlingen op het  
schoolplein spelen. Leg uit dat ze met 
Abeltje en de lift mee op reis mogen. 

SPELREGELS
1.  Teken met krijt drie grote cirkels op de 

grond. Schrijf de namen van de plaatsen  
New York, Middelum en Perugona in de 
cirkels. Dit zijn de plekken waar de lift met 
Abeltje en zijn passagiers in het verhaal 
zijn geland. 

2.  Wijs drie kinderen aan die de inwoners 
van New York, Middelum en Perugona 
spelen. Zij krijgen een blauw lintje om. 
Tijdens het spel is het hun taak om zoveel 
mogelijk kinderen te tikken en naar hun 
woonplaats te brengen. 

3.  Wijs twee kinderen aan die Abeltje en 
Laura spelen. Zij krijgen een geel lintje  
om en kunnen de getikte kinderen  
bevrijden en mee terugnemen naar de 
lift. Het bevrijden is gelukt als ze door de 
benen van de kinderen zijn gekropen.  
De getikte kinderen staan in spreidstand 
in de cirkels. 

4.  Als een van de drie inwoners Abeltje of 
Laura tikt, moeten zij vijftien seconden 
op de grond gaan zitten en kunnen ze 
niemand bevrijden. 

Het spel start met de woorden ‘de lift is 
geland.’ Blaas op het fluitje om het spel te 
beëindigen. De inwoners die op dat moment 
de meeste kinderen hebben getikt, mogen de 
volgende ronde Abeltje of Laura zijn. 

Print het werkblad met 
het gedicht Wat is dat, 
mevrouw Van Gelder? 

De leerlingen mogen de 
zinnen waarbij de laatste 
woorden op elkaar rijmen 
dezelfde kleur geven, 
zodat ze de rijmwoorden 
ontdekken en inzichtelijk 
maken. Laat leerlingen 
het voorbeeld van de 
digitale afbeelding zien, 
waarbij de eerste strofe 
al is gedaan. Kunnen zij 
alle rijm regels ontdekken 
en kleuren? Toon als 
alle leerlingen klaar zijn, 
de tweede pagina van 
de digitale afbeelding 
met de antwoorden op 
het bord. Bespreek dit 
klassikaal of laat leer
lingen zelf nakijken of 
hun werkblad klopt. 

Nodig: 
•  3 blauwe lintjes,  

2 gele lintjes (andere 
kleuren mogen ook),

• krijt
• fluitje 

Ontwikkelings-
gebieden:  
bewegingsonderwijs 

Duur opdracht:  
30 minuten 

In groepjes

Nodig
•  werkblad Wat is dat, 

mevrouw Van Gelder? 
•  digitale afbeelding  

Wat is dat, mevrouw  
Van Gelder?

•  kleurpotloden of stiften
•  digibord 

Ontwikkelings-
gebieden: 
taalvaardigheid, 
begrijpend lezen

Duur opdracht: 
15 minuten

Individueel of in duo’s

Op reis met Abeltje

Rijmwoorden kleuren

GROEP 
5 & 6
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Nodig
•  werkblad De ridder  

van Vogelenzang
• pen 

Ontwikkelings-
gebieden:  
taalvaardigheid en  
begrijpend lezen

Duur opdracht:  
15 minuten

Individueel of in duo’s

Rijmen met de ridder
Print het werkblad met het gedicht De ridder van  
Vogelenzang voor de leerlingen. Het gedicht is niet  
helemaal compleet. Leerlingen mogen zelf invullen  
welke rijmwoorden er ontbreken. Lees als iedereen  
klaar is het originele gedicht voor. 

De ridder van Vogelenzang

Er leefde een ridder in Vogelenzang,
al heel lang geleden, verschrikkelijk lang,
die draken versloeg voor een roos en een zoen,
zoals men dat nu nog maar zelden ziet doen.
Die dappere ridder van Vogelenzang!
Maar ’s avonds in ’t donker dan was hij zo bang!

Dan lag hij te beven tot kwart over zeven,
want altijd in ’t donker dan hoorde hij leven!
En iedere nacht, om zijn angst kwijt te raken,
probeerde hij vrolijke rijmpjes te maken,
en telkens begon hij van voren af aan:
Wat heb ik vandaag voor heldhaftigs gedaan?
Vijf draken verslagen,
één jonkvrouw gered!
Waarom lig ik dan zo
te rillen in bed?

GROEP 
5 & 6

Deze gedichten van 
Annie M.G. Schmidt 
verschenen in de 
bundel De mooiste 
kindergedichten en 
Ziezo.

De mooiste

gedichten
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Annie M.G.  

kinder
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En prompt overdag, als de hemel ging klaren,
versloeg hij weer draken, of ’t kevertjes waren,
die dappere ridder van Vogelenzang.
Maar ‘s avonds in ‘t donker dan werd hij weer bang.
Dan ging hij weer rijmen van voren af aan:
Wat heb ik vandaag voor plezierigs gedaan?
Mijn paard opgetuigd
en mijn helm ingevet,
mijn vrouw toegeknikt
toen ze thee heeft gezet.
Waarom lig ik dan zo
te trillen in bed?

Om één uur des nachts werd het meestal te bar!
Dan raakte die ridder totaal in de war!
Dan jankte hij zachtjes, bij ieder geluid
en lag maar te prevelen, stil voor zich uit:
Eén jonkvrouw verslagen,
vijf draken gered...
maar zeg ik het goed?
Nee, het lijkent wel pet!
Mijn vrouw afgetuigd
en mijn paard ingevet...
een draak toegeknikt toen hij thee had gezet...
Ik weet het niet meer en ik hoor weer geluid...
’k Ben bang in het donker!
Wie haalt me d’r uit?
Moederrrrr!

OPDRACHT 
Horen leerlingen  
welke woorden er in de  
oorspronkelijke versie  
staan? Hebben ze dezelfde 
woorden bedacht of juist  
andere? 

GROEP 
5 & 6
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