
 H
oera! Het is tijd 
om de grande 
dame van de  
Nederlandse  
kinderliteratuur  

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. ‘Buiten gewoon 
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 1 gaat de lesbrief 
over het boek Jip en Janneke. 
Wellicht heeft u dit boek, 
of een van de deeltjes met 
verhalen al in de klas staan 
of anders kunt u het aan-
schaffen of bij de bibliotheek 
lenen. De versjes Uit logeren 
(Beertje Pippeloentje) en  
Dikkertje Dap worden  
behandeld in deze lesbrief.   

Annie in het kort
De schrijfster Annie M.G. 
Schmidt werd in 1911 gebo-
ren 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 Janneke-verhaal 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 verscheen  
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 Floddertje,  
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
Fiep Westendorp 
Minstens zo bekend als de 
verhalen over Jip en Janneke 
zijn de getekende silhouetjes die 
illustratrice Fiep Westendorp van 
het tweetal maakte. Annie en 
Fiep leerden elkaar kennen op 
de redactie van Het Parool, waar 
ze al snel dikke vriendinnen 
werden. Als Annie op maandag 
een idee in haar hoofd had voor 
de volgende aflevering van Jip 
en Janneke, dan belde ze Fiep 
meteen op, zodat die aan de 
slag kon gaan met een bijpas-
sende tekening. Het tweetal 
bleef de rest van hun leven met 
veel plezier samenwerken.  
Zo illustreerde Fiep onder 
meer de verhalen Pluk van de 
Petteflet, Floddertje, Otje en de 
verzamelbundel Ziezo.    

Muziek 
maken
Met je eigen 
instrument

Uit logeren
Met Beertje Pippeloentje

Naar de dierentuin
Met Jip en Janneke

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:
Spelen in de tent van 
Jip en Janneke

KNUTSELEN
Maak je eigen 
muziekinstrument

ZINGEN & SPELEN
Doe mee met 
Dikkertje Dap

BEWEGEN
Wie vangt de 
meeste meeuwen?

DANKZIJ ANNIES 
KLEUTER MENTA LTEIT 
SCHREEF ZE JIP EN  
JANNEKE HEEL VLOT
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Start de Buitengewoon Annie-week extra 
sfeervol met een Jip en Janneke-hoek, 
passend bij het verhaal In de tent.  
Hierin maken Jip en Janneke een tent van 
een laken, drie latten en een stuk touw.  
Als de tent klaar is, gaan ze erin picknicken. 
Bouw deze tent na met bijvoorbeeld lakens, 
touw en wasknijpers. 

Maak hem van binnen gezellig met kussens, 
Jip en Janneke-boeken en een theeserviesje 
voor het picknickgevoel. De kleuters kun-
nen deze week in en om de tent echte Jip 
en Janneke-avonturen beleven. Introduceer 
de hoek door het verhaal In de tent voor te 
lezen. Wie wil er als eerst in de Jip en  
Janneke-hoek?

In de tent

Nodig:
• lakens
• touw 
• wasknijpers

Ontwikkelings
gebieden: 
fantasie, rollenspel 

Duur opdracht: 
10 minuten

Klassikaal en  
in groepjes
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Lees het verhaal In Artis voor 
en praat erover na met de 
klas. Stel vragen als: 
•  Wie is er weleens naar de 

dierentuin  
geweest? 

•  Welke dieren heb je daar 
gezien? 

•  Welke dieren vind je grappig? 
• Welke dieren eng?
•  Wat vind jij het leukste  

dierentuindier? 
• Hoe ziet dat dier eruit? 
Na het gesprek mogen de 
kinderen een tekening maken 
van hun favoriete dier. Zijn de 
tekeningen klaar? Dan mogen 
de kinderen van elkaar raden 
welk dier ze getekend hebben 
en er iets over vertellen. Welke 
kinderen hebben voor hetzelfde 
dier gekozen?  

Naar de dierentuin

Nodig:
• tekenpapier
• kleurpotloden

Ontwikkelings
gebieden:  
mondelinge taal-
vaardigheid, creatieve 
ontwikkeling 

Duur opdracht: 
30 minuten

Klassikaal en 
individueel

Tip: 
hang alle kunstwerken 
op in de klas. 
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1.  Wijs twee kinderen aan die Jip en 
Janneke spelen. Doe ze eventueel een 
lintje om, zodat de andere kinderen ze 
herkennen. Vervolgens verlaten deze 
kinderen even het gymlokaal omdat er 
iets geheims besproken wordt.

2.  Wijs nu drie kinderen aan die voor 
meeuw mogen spelen. De andere  
kinderen zijn mussen. 

3.  Jip en Janneke mogen weer terug keren 
in de gymzaal. Het spel start en de 
meeuwen gaan stiekem op de mussen 
jagen. Dat doen ze door de mussen af 
te tikken. Als de mussen af zijn, gaan ze 
aan de kant staan. Aan Jip en Janneke 
ondertussen de taak om te ontdekken 
wie de meeuwen zijn. Als ze dat door-
hebben vangen ze deze meeuwen door 
ze te tikken. 

4.  De meeuwen die door Jip of Janneke 
getikt worden, gaan ook aan de kant 
zitten. Wanneer de drie meeuwen 
gevangen zijn, is het spel afgelopen en 
hebben Jip en Janneke gewonnen.  
Maar: zijn alle mussen getikt voordat  
Jip en Janneke de meeuwen hebben 
gevangen? Dan zijn de meeuwen de 
winnaars.  

Meeuwen vangen

Ontwikkelings
gebied:  
bewegingsonderwijs, 
leren observeren 

Duur opdracht: 
20 minuten

Klassikaal, in de 
gymzaal 

Deze gymles start met het verhaal 
Meeuwen vangen. Lees dit voor  
aan de klas en neem de kinderen  
vervolgens mee naar de gymzaal.  
Het spel gaat als volgt:

© Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations

© Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations

GROEP 
1



Muziekinstrumenten maken
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Ontwikkelings
gebied: 
motorische en 
muzikale ontwikkeling, 
creatieve ontwikkeling

Duur opdracht: 
30 minuten

Individueel

Van muziek maken worden Jip en Janneke vrolijk. Ze doen dat 
het liefst zo hard mogelijk. Lees eerst het verhaal Muziek op zolder 
voor aan de klas. Daarna mogen de kinderen hun eigen muziekinstru-
ment maken. Zoals castagnetten of een gitaar. 

Castagnetten
Laat de leerlingen de buitenkant van een strook karton versieren met 
stempels, stickers, stiften of gekleurd papier. Vouw de strook karton 
dubbel en plak dopjes aan de binnenkant, aan de uiteinden van de 
strook. Klepper ze tegen elkaar en klaar zijn de castagnetten. 

Gitaar
Knip een gat in het deksel van een doos en bekleed hem daarna met gekleurd 
papier. Plak de stokjes of houtjes tegenover elkaar aan beide zijden van het gat. 
Span de elastiekjes eroverheen. Tokkelen maar! 

Tip: 
zet iets zwaars op  
de castagnetten  
terwijl de lijm droogt.

Nodig:
•  kartonnen strook van 

ongeveer  
12x6 centimeter

•  2 dopjes van  
frisdrankflesjes

• lijm

Tip: 
lege tissuedozen  
hebben al een gat. 
Span daar elastiekjes 
overheen en klaar is  
het instrument. 

Nodig:
•  (schoenen)doos of 

tissuedoos 
• elastiekjes
• gekleurd papier
• schaar
• lijm
• (ijs)stokjes of houtjes
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Dikkertje Dap

Dikkertje Dap klom op de trap
’s morgens vroeg om kwart over zeven
om de giraf een klontje te geven.
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap,
weet je, wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de regen!
’t Is toch niet waar, zei de giraf,
Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf.

O Giraf, zei Dikkertje Dap,
’k moet je nog veel meer vertellen:
Ik kan al drie letters spellen:
a b c, is dat niet knap?
Ik kan ook al bĳna rekenen!
Ik kan mooie poppetjes tekenen!
Lieve deugd, zei de giraf,
kerel, kerel, ik sta paf.

Zeg Giraf, zei Dikkertje Dap,
mag ik niet eens even bĳ je
stiekem van je nek af glĳen?
Zo maar eventjes voor de grap,
denk je dat de grond van Artis
als ik neerkom, heel erg hard is?
Stap maar op, zei de giraf,
stap maar op en glĳ maar af.

Dikkertje Dap klom van de trap
met een griezelig grote stap.
Op de nek van de giraf
zette Dikkertje Dap zich af,
roetsjj, daar gleed hĳ met een vaart
tot aan ’t kwastje van de staart.
 Boem!
 Au!!

Dag Giraf, zei Dikkertje Dap.
Morgen kom ik weer hier met de trap.
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De mooiste

gedichten

Schmidt
Annie M.G.  

kinder

Sieb Posthuma
Met tekeningen van

Amsterdam / Antwerpen
Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij
����

De mooiste kindergedichten BW (Een vijver vol inkt II).indd   5 08-08-17   13:23

Nodig:
• rode regenlaarzen 

Ontwikkelings 
gebied:  
muzikale ontwikkeling 

Duur opdracht:  
15 minuten

Klassikaal

Tip: 
voer dit stuk  
op tijdens de 
weekafsluiting

Zingen en spelen
Dikkertje Dap is een van de bekendste gedichten 
van Annie M.G. Schmidt. Het is niet alleen  
ontelbaar vaak voorgelezen, er zijn ook al heel 
veel liedjes (en zelfs een film) van gemaakt.  
Lees het gedicht voor aan de kinderen en laat op  
het digibord verschillende versies van het lied zien. 

Of zoek op ‘Dikkertje Dap titelsong’ en ‘Dikkertje Dap 
Sesamstraat’. 

Leer de kleuters het lied aan door het uit te beelden en 
mee te spelen. Tijdens het zingen mag steeds een kind 
Dikkertje Dap (met rode laarsjes) en een kind de giraffe 
spelen. De kleuters die zingen, kunnen tegelijkertijd 
meespelen op hun zelf gemaakte instrumenten. 

Bijvoorbeeld deze 
van Sesamstraat.

Of de titelsong van de 
gelijknamige film.

KLIK OP de 
plaatjes om 

het filmpje te 
bekijken

GROEP 
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Dikkertje Dap

Dikkertje Dap klom op de trap
’s morgens vroeg om kwart over zeven
om de giraf een klontje te geven.
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap,
weet je wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de regen!
’t Is toch niet waar, zei de giraf,
Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf.

O Giraf, zei Dikkertje Dap,
’k moet je nog veel meer vertellen:
Ik kan al drie letters spellen:
a, b, c, is dat niet knap?
Ik kan ook al bijna rekenen!
Ik kan mooie poppetjes tekenen!
Lieve deugd, zei de giraf,
kerel, kerel, ik sta paf.

Zeg Giraf, zei Dikkertje Dap,
mag ik niet eens even bij je
stiekem van je nek af glijen?
Zo maar eventjes voor de grap,
denk je dat de grond van Artis
als ik neerkom, heel erg hard is?
Stap maar op, zei de giraf,
stap maar op en glij maar af.

Dikkertje Dap klom van de trap
met een griezelig grote stap.
Op de nek van de giraf
zette Dikkertje zich af,
roetsjj, daar gleed hij met een vaart
tot aan ’t kwastje van de staart.
Boem! 
Au!!

Dag Giraf, zei Dikkertje Dap.
Morgen kom ik weer hier met de trap.

Dit gedicht van 
Annie M.G. Schmidt 
verscheen in de 
bundels De mooiste 
kindergedichten en 
Ziezo. 

De mooiste

gedichten

Schmidt
Annie M.G.  

kinder

Sieb Posthuma
Met tekeningen van

Amsterdam / Antwerpen
Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij
����
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Uit logeren...
Dit gedicht van 
Annie M.G. Schmidt 
verscheen in de 
bundels De mooiste 
kindergedichten en 
Ziezo. 

Lees meer over  
het beertje  
Pippeloentje in het 
boek Pippeloentje.

Over Beertje Pippeloentje schreef 
Annie M.G. Schmidt een hele serie 
gedichten.  
Lees Uit logeren voor aan de klas en 
bespreek het versje klassikaal na door 
vragen te stellen als: 
•  Wat heeft Beertje Pipploentje allemaal  

in zijn tas? 
• Bij wie gaat hij logeren? 
•  Wat gaat hij eten? 
•  En wat gaat hij allemaal zien? 

Vervolg het kringgesprek door te vragen 
wie er weleens uit logeren is geweest. 
• Bij wie?  
• Wat nam je toen mee? 
•  Wat deed je allemaal tijdens  

het logeren? 
• Wat gingen jullie eten? 

Rond het gesprek af en laat de logeer-
koffer zien. Zeg tegen de kinderen:  
‘Ik ga uit logeren en neem mee...  
een tandenborstel.’  

Speel vervolgens het bekende spel 
waarbij telkens een voorwerp wordt 
toegevoegd. Hoeveel kunnen de kinderen 
onthouden? 

Wat zat er in de koffer? 
Later in de week kan er nog een  
variant op dit spel gespeeld worden.  
Stop nu allerlei spullen in de koffer.  
Denk aan kledingstukken, een tanden-
borstel, kam, knuffel, boek, bril, kaart, 
zeepje. De leerlingen kijken heel aan-
dachtig wat er allemaal in zit. Hebben  
ze goed gekeken? Sluit de koffer  
en zeg tegen de kinderen dat ze hun ogen 
even dicht moeten doen. Haal stiekem een 
paar spullen uit de koffer en zeg dat de 
kleuters hun ogen weer mogen openen. 
Kunnen ze raden wat er verdwenen is? 

Zet de koffer na het spel in de Jip en 
Janneke-hoek, zodat de kinderen nu ook 
logeer-toneelstukjes met elkaar kunnen 
spelen.  
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Uit logeren

Kijk, wie loopt daar over ’t gras?
Pippeloentje, Pippeloentje!
Zonder schoentjes, zonder jas.
En wat heeft hij in zijn tas?

Een beren-borstel, een beren-kam,
een dubbele beren-boterham,
een beren-sponsje, en beren-zeep,
een beren-chocoladereep,
en een klein, klein beren-theeblaadje
voor omaatje.

’k Zou zo graag eens willen weten,
Pippeloentje, Pippeloentje,
’k zou zo graag eens willen weten,
wat je allemaal zult eten.

Een bord met beren-havermout
en beren-worteltjes zonder zout,
en beren-zuurkool met beren-worst
en beren-appeltjes voor de dorst
en een klein, klein beren-tomaatje
van omaatje.

Zeg me nou nog bovendien,
Pippeloentje, Pippeloentje,
zeg me nou nog bovendien,
wat je allemaal zult zien.

Een beren-kamer, een beren-klok,
een tuin met ’n beren-kippenhok,
een beren-zandbak met beren-zand
en ’n heel groot beren-ledikant
en een klein, klein beren-pyjamaatje
bij omaatje. 

Dit gedicht van 
Annie M.G. Schmidt 
verscheen ook in 
de bundel Ziezo. 

Ontwikkelings
gebied:  
luistervaardigheid, 
trainen van  
geheugen 

Duur opdracht: 
20 minuten

Klassikaal

Nodig:
• een koffer
•  logeerspullen om 

in de koffer te 
stoppen
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