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daar in de diepe blauwe zee.

Het zijn zeelapjeskatten.

De zeepoes woont bij Katseveer

tussen de mosselschelpen.

Gaat u ’s kijken, op ’n keer?

Maar als u haar niet vindt, meneer,

dan kan ik het niet helpen!

zwemt zij een beetje op en neer,

daar in de Oosterschelde.

De zeepoes heeft een vissenstaart,

een vissenstaart en vinnen.

Maar verder is zij dichtbehaard.

Ze jammert in de maand van maart

en kan uitstekend spinnen.

De zeepoes woont daar al zo lang,

al haast een jaar of zeven.

En voor de zeehond is zij bang,

maar verder gaat ze kalm haar gang.

Ze kan ook kopjes geven.

Nodig: 

•  papier, pen en  

tekenmaterialen

Ontwikkelings-

gebieden: 

taalvaardigheid,

creatieve ontwikkeling

Duur opdracht:

30 minuten 

Individueel 

De zeepoes

De zeepoes woont bij Katseveer.

Men ziet haar uiterst zelden.
Een enk’le keer, bij stralend weer,

zwemt zij een beetje op en neer,

daar in de Oosterschelde.

De zeepoes heeft een vissenstaart,

een vissenstaart en vinnen.

Maar verder is zij dichtbehaard.
Ze jammert in de maand van maart

en kan uitstekend spinnen.

De zeepoes woont daar al zo lang,

al haast een jaar of zeven.

En voor de zeehond is zij bang,

maar verder gaat ze kalm haar gang.

Ze kan ook kopjes geven.

Ze heeft ook jonkies, ’t zijn er twee,

maar ’t zijn wel erg natte.

Ze zwemmen altijd met haar mee,

daar in de diepe blauwe zee.

Het zijn zeelapjeskatten.

De zeepoes woont bij Katseveer

tussen de mosselschelpen.

Gaat u ’s kijken, op ’n keer?

Maar als u haar niet vindt, meneer,
dan kan ik het niet helpen!

En in de buurt van Katseveer,

daar is ze zeer geliefd.

De zeepoes, zegt een oude heer,

o ja, die zwemt hier wel ’s meer.

Daar is ze. Asjeblieft.

Verzin je zeedier
Lees het gedicht De zeepoes voor aan de klas. 
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Kunnen leerlingen zelf ook een gedicht maken over een dier dat kan 

zwemmen in de zee? Begin deze opdracht in groepjes of tweetallen. Laat 

leerlingen samen fantaseren over een dier dat op het land leeft, maar dat 

ook best in zee zou willen zwemmen. Hoe ziet hun fantasiebeest eruit? Hoe 

zwemt het? Wat voor kleuren heeft het? En wat eet het dier in het water?  

 

Na het fantaseren mogen leerlingen individueel aan de slag gaan door  

hun zelfbedachte zeedier te tekenen. Als slotopdracht mogen ze een versje 

maken over het dier. Laat ze beginnen door zelf woorden te bedenken die zij 

bij hun fantasiedier vinden passen. Deze woorden kunnen rijmwoorden zijn 

die ze later in het versje verwerken. 

Lees voor ze beginnen aan het versje, dit voorbeeld voor: 

Hallo meneer, 

dit is een zeepandabeer 

Hij zwemt door het water met een vaart, 

hij heeft oranje vinnen en een blauwe staart

Help leerlingen op weg met een paar rijmwoorden. Zoals: 

- Staart – baard – kaart – vaart – paard

- Vin – win – kin – spin – zin

- Haar – raar – maar – zwaar – klaar 

- Vacht – zacht – lacht – pracht – wacht  

- Vis – mis – pis – fris – sis 

- Wier – mier – klier – sier – dier 

Beginnende schrijvers kunnen ook alleen een naam voor hun zeedier 

verzinnen en deze onder de tekening schrijven. 

Verzin je zeedier

COLOFON Deze lesbrief verschijnt ter gelegenheid van de Annie M.G. Schmidt-week 2020 en is een uitgave van Em. Querido’s  
Uitgeverij. Vind deze en meerdere lesbrieven op www.naarschoolmetquerido.nl • Illustraties Eda Kaban (Minoes), Sylvia 
Weve (Miauw, miauw, miauw!) • Redactie Firma Fluks • Vormgeving Mariska Schotman. 

Dit gedicht van Annie 

M.G. Schmidt staat in 
het nieuwe poëziepren-

tenboek Miauw, miauw, 
miauw! met illustraties 

van Sylvia Weve.
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