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Mijn leven als...
Leef je – net als Annie – in in je dierenpersonage. Lees het paspoortje 
van Minoes en maak net zo’n paspoort voor jouw hoofdpersoon.  

GROEP 
7-8

PASPOORT
Naam: Minoes

Is: Een poes die in een mens is veranderd. 

Ze is daardoor nog steeds een beetje 

kats.

Uiterlijk: Ziet eruit als een keurige dame 

en draagt een mantelpakje

Is goed in: Klimmen en nieuws  

verzamelen via de kattenpersdienst 

Is bang voor: Honden 

Is gek op: Muizen en vogels

Houdt niet van: Dierenbeulen en  

lieg beesten

Is kats: Omdat ze nog steeds spint,  

kopjes geeft, 

blaast en krabt

Slaapt: Op een 

krant in een doos 

Spreekt: Mensen-

taal en kats 

Lievelingseten: Sardientjes, haring en 

makreel

Vrienden: Tibbe, Bibi, Jakkepoes en alle 

andere poezen en katten uit de buurt

Probleem: Ze weet niet of ze mens wil 

blijven of weer een poes wil worden

Typisch Minoes: Helpt anderen graag, 

maar is verlegen in de buurt van mensen

Naam dier: ............................................................................................

.................................................................................................................................... 

Is:  ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

Uiterlijk:  ....................................................................................................

....................................................................................................................................

Is goed in:  .............................................................................................

....................................................................................................................................

Is bang voor:  ....................................................................................

....................................................................................................................................

Is gek op: ................................................................................................

....................................................................................................................................

Houdt niet van: ..............................................................................

....................................................................................................................................

Slaapt:  .........................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Spreekt:  ....................................................................................................

....................................................................................................................................

Lievelingseten:  .............................................................................

....................................................................................................................................

Vrienden:  ................................................................................................

....................................................................................................................................

Probleem: ................................................................................................

....................................................................................................................................

Typisch ….. : .........................................................................................

....................................................................................................................................

Wist je dat... Annie zich zo inleefde in het poezenleven dat ze op handen en voeten 
onder een struik door kroop om te voelen hoe lekker dat voor een poes moest zijn? Ze vond het 

alleen niet leuk dat ze daarna achtervolgd werd door de hond van de buren.
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Boodschap voor Tibbe

Deze boodschap is voor Tibbe:

Meneer Ellemeet is niet wie je denkt dat hij is.

Hij doet zich voor als dierenvriend, maar hij liegt 

en bedriegt.

Hij heeft de kittens van Jakkepoes gestolen en 

wil er wat vreselijks mee doen. 

Houd hem snel tegen, voordat het te laat is! 

Groeten van de Kattenpersdienst. 

GROEP 
7-8
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Op wie lijk jij?

De uitslag

In Minoes zitten veel verschillende soorten katten. Van de brave huispoes tot de  
brutale straatkat. Op wie lijk jij het meest? Doe de test en ontdek het!

 1
Je bent net lekker aan het buiten-

spelen als het begint te regenen. 

Wat doe je?

a.  Ik blijf lekker buiten, die regen kan 

me niks schelen

b.  Ik ga naar binnen, daar is het lekker 

warm

c.  Buitenspelen? Ik zat al binnen, met 

dit weer zet ik geen voet buiten de 

deur

 2
Stel: je moet iemand  

bespieden.  

Wat is jouw tactiek?

a.  Ik ga bij ze in de buurt zitten en pro-

beer me onopvallend te gedragen

b.  Ik ga op een plek zitten waar ik veel 

kan zien, het dak bijvoorbeeld

c.  Ik vraag anderen om me te helpen, 

samen zie je meer dan alleen

 3
Hoe zie jij er meestal  

uit na een dag  

spelen?

a.  Nog best netjes, al heb ik misschien 

wel wat takken of blaadjes in m’n 

haar

b.  Keurig netjes, ik vind het belangrijk 

dat ik er altijd picobello uitzie

c.  Smerig, vaak zit ik onder de modder, 

ik moet me elke avond helemaal  

wassen

 4
Wat doe je het liefst op  

vakantie?

 

a. De hele dag lekker eten

b. De hele dag buiten rondzwerven

c.  De buurt verkennen en tijd met  

familie doorbrengen

 5
Ben jij een makkelijke  

eter?

 

a.  Ja, ik eet altijd wat er voor mijn neus 

staat

b.  Nee, ik eet alleen het beste van het 

beste

c.  Ja, ik ben net een vuilnisbak 

 6
Als je een kat was,  

waar zou je dan  

goed in zijn?

a. Vechten

b. Klimmen

c. Bedelen

 7
Welke eigenschap  

past het best bij jou?

 

a. Behulpzaam

b. Lief

c. Dapper

GROEP 
7-8

1. a. = 1  b. = 3  c. = 5 

2. a. = 5  b. = 1  c. = 3 

3. a. = 3  b. = 5  c. = 1 

4. a. = 5  b. = 1  c. = 3 

5. a. = 3  b. = 5  c. = 1 

6. a. = 1  b. = 3  c. = 5 

7. a. = 3  b. = 5  c. = 1 

7 t/m 15 punten? 
Jij lijkt op de Jakkepoes
Jij bent het liefst de hele dag 
buiten. Het kan je niet schelen 
dat je vies wordt of als je een 
gat in je broek hebt. Je kunt 
soms een beetje brutaal zijn, 
maar bent vooral dapper. 
Anderen spelen graag met je 
omdat er met jou altijd wat te 
beleven valt. 

16 t/m 25 punten? 
Jij lijkt op Minoes
Jij houdt van gezelligheid. Dat 
kan binnen aan de eettafel 
zijn, maar ook buiten als je 
met vrienden aan het spelen 
bent. Je doet graag spelletjes 
waarbij je moet samenwer-
ken. Als anderen hulp nodig 
hebben, kunnen ze altijd bij jou 
aankloppen.  

26 t/m 35 punten? 
Jij lijkt op de Metropoolkat
Jij bent een luxepaardje. Je 
vindt het belangrijk dat je er 
goed uitziet en dat je lekker 
eet. Buitenspelen vind je vooral 
leuk als het mooi weer is en 
je zeker weet dat je niet vies 
wordt. Je bent heel lief voor 
anderen en anderen vinden jou 
ook lief. Daardoor krijg je veel 
voor elkaar. 
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Workshop rijmen & dichten
Ontcijfer de rijmschema’s 
van deze twee gedichten. 
Let op: als een woord niet 
op een ander woord rijmt, 
gebruik je de letter die 
erbij hoort maar één keer. 
Heb je alle letters uit het 
alfabet gebruikt? Dan be-
gin je weer opnieuw bij a. 

GROEP 
7-8

Marietje was bang voor water en zeep…

Marietje van Dalen uit Kreukelendamme,

die hield niet van wassen en hield niet van kammen,

zij hield niet van zeep en zij hield niet van water

en stelde het wassen maar uit tot later.

Van nageltjes knippen was zij nog banger

en haar nageltjes werden hoe langer hoe langer.

O, grutjes, wat was die Marietje vies,

ze leek wel een varken, maar dan ook precies.

En als haar moeder des morgens kwam

met zeep en met water en ook met een kam,

dan ging zij tekeer en begon te gillen

of iemand haar levend wilde villen.

Haar moeder werd boos van al dat gehuil

en riep: Dan blijf je maar altijd vuil!

Maar ga dan maar weg en kom nooit weer,

dan ben jij mijn kleine meisje niet meer.

Die smerige kleine Marietje van Dalen

die ging ervandoor en begon te dwalen

langs alle straten en langs alle wegen,

zij zat vol modder en vieze vegen

en vuile vlekken op iedere wang,

haar kleren leken wel struikgewas

en in haar halsje daar groeide het gras,

het groeide ook op haar ene been

en eindelijk helemaal over haar heen,

en je kon niet meer zien, door al dat gras

dat Marietje van Dalen een meisje was.

En eindelijk groeide ze vast in de grond

waar ze net als een boom op het weiland stond.

De vogeltjes bouwden een nest in haar haren

en langzamerhand kreeg ze takken en blaren.

Het is waar, al lijkt het een nare droom:

Marietje van Dalen is nu een boom.

Dus… meisjes die bang zijn voor zeep en voor water,

die worden allemaal bomen… later. 

Tips van Annie:
• Lap de regels aan je laars!
• Laat je fantasie op hol slaan
•  Zorg dat anderen om je gedicht  

kunnen lachen (ook als het een 
beetje zielig is)

•  Vergeet wat in het echt niet kan,  
in een gedicht kan alles

© Sieb Posthuma 
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Workshop rijmen & dichten
Ontcijfer de rijmschema’s van deze twee gedichten. Let op: als een woord niet 
op een ander woord rijmt, gebruik je de letter die erbij hoort maar één keer. 
Heb je alle letters uit het alfabet gebruikt? Dan begin je weer opnieuw bij a. 

GROEP 
7-8

De koning op de step

Er was eens een koning

in een hele verre streek,

hij had een kroon voor ’s zondags

en ook een voor in de week,

hij had een hermelijnen jas,

hij had een wit kasteel

en dertig paarden voor de koets

en dat is nogal veel.

Hij kon dus erg tevreden zijn

maar ach, hij was het niét.

Heel treurig zat hij voor het raam,

zijn blik was vol verdriet.

En als de koningin dan zei:

Wat heb je toch? Wat heb je?

dan zei de koning treurig:

Ik wil een keer op een stepje.

De koningin riep: Nee, o nee

en zij begon te rillen.

Ze zei: Daar is geen kwestie van

hoe kun je dat nou willen.

Een koning op de step

dat is toch veel te ongewoon.

Blijf liever keurig zitten

op je mooie gouden troon!

Zo zaten ze te kibbelen

tot ’s middags half twee.

De koning zei: Ik wil het

en de koningin zei: Nee.

Maar ’s morgens vroeg toen kwam

de koningin aan het ontbijt.

Ze riep: Waar is mijn heer gemaal?

Ik ben de koning kwijt!

Ze keek in alle zalen en ze riep

zes keer zijn naam.

Toen keek ze heel toevallig even

uit het keukenraam

en kijk daar reed hij langs de stoep,

hij ging er juist vandoor.

Daar reed hij op zijn stepje

en zijn kroon stond op één oor.

En alle mensen juichten

en ze zwaaiden met de vlag

en sindsdien gaat de koning

op zijn stepje, elke dag.

De koningin zegt telkens weer:

Ik blijf het schand’lijk vinden.

De koning zegt: Dat is dan sneu,

maar even goeie vrinden

en geef me nou een kopje thee

mét suiker ja, één schepje!

Bah, zegt de koningin dan boos,

een kóning op een stepje!      

© Jan Jutte


