
LESBRIEF
Miauw! 
Om te vieren dat het werk van  
Annie M.G. Schmidt spring levend 
is, wordt er elk jaar een speciale 
week georganiseerd rond haar  
geboortedag op 20 mei. Dit jaar is het  
thema van deze feestelijke week: Miauw! Met 
name haar kattenverhalen en -versjes staan 
van 13 tot en met 23 mei 2020 centraal in 
boekhandels, op scholen en in biblio theken. 
Er is aandacht voor Annies bekendste katten, 
zoals Siepie uit Jip en Janneke en Juffrouw 
Minoes uit Minoes, maar ook de katten uit 
haar versjes komen voorbij. 

Fiep Westendorp
Nét zo bekend als de verhalen van Annie 
M.G. Schmidt zijn de illustraties van Fiep 
Westendorp. Annie en Fiep leerden elkaar 
kennen op de redactie van Het Parool, 
waar ze al snel 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 bijpassende tekening. Het tweetal 
bleef de rest van hun leven met veel plezier 
samenwerken. Zo illustreerde Fiep onder 
meer de verhalen van Jip en Janneke,  
Pluk van de Petteflet en Floddertje.

ANNIE M.G. SCHMIDT-WEEK 2020 • 13 T/M 23 MEI

Aan de slag  
Er zijn voor deze kattige én feestelijke 
week drie nieuwe lesbrieven gemaakt.  
In groep 1/2 staat Siepie centraal.  
Leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 
kunnen aan de slag met lestips rond het 
verhaal van Minoes. 

Ter gelegenheid van de Annie M.G. 
Schmidt-week verschijnen er twee nieuwe 
boeken: Siepie, een bundeltje verhalen 
over de poes uit Jip en Janneke met een 
aaibare Siepie op de voorkant en  
het poëzieprentenboek Miauw, miauw, 
miauw! met illustraties van Gouden  
Penseel-winnares Sylvia Weve. 

GROEP 
1/2

NIEUWE 
UITGAVES

NIEUW
2020

19

---3---
THE TATTER CAT

 “I still don’t believe it,” Tibble said. “You being able to talk 
to cats. It must be something else. Some kind of mind-reading 
or something.”

“Maybe,” Minou said dreamily. She yawned. “It’s time for 
me to get in my box. Can I take this old paper?”

“Are you sure you don’t need a blanket or a pillow or 
anything?”

“No, no, not at all. Fluff likes to sleep on your feet, so I’ve 
heard. Everyone has their own preference. Good night.”

“Good night, Miss Minou.”
At the door she turned round for a moment. “I heard a bit 

of news while I was out and about,” she said. “On the roofs 
here in the neighborhood.”
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SIEPIE IS JARIG! 
Leerlingen knutselen een 
lekker visje voor haar

RIJMWEDSTRIJD
Op welke dierennamen kun 
je het beste rijmen?

POEZENPARCOURS
Klauteren als een echte 
poes of kat
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‘In de gang,’ zegt Jip. ‘Hij ruikt zo vies.’
‘Haal hem maar even,’ zegt mama.
Dan gaat Jip hem halen.
Maar als hij in de gang komt, ziet hij de poes 
hard weglopen. En ze heeft het visje in de 
bek.
‘O, o,’ roept Jip. ‘Stoute Siep! Het was je 
kadootje.’
‘Wat een gulzige kat,’ zegt mama. ‘Die eet 
haar kadootje nu al op.’
‘Wat moeten we Siep nu geven op haar 
verjaardag?’ vraagt Janneke.
‘Niets meer,’ zegt mama. ‘Het is haar eigen 
schuld.’

Maar Jip en Janneke gaan Siepies mandje 
versieren. Met bloemetjes. Want ze vinden 
het zielig als Siepie helemaal niets meer 
krijgt op haar verjaardag.
Zou Siepie er erg dankbaar voor zijn? Nee, 
want ze knabbelt aan de bloemetjes. Ze eet de 
bloemetjes op.
‘Rare poes,’ zegt Janneke. ‘Wie eet er nou de 
versiering op?’
En dan zegt mama: ‘Hier hebben jullie allebei 
een stuk gemberkoek. Voor de verjaardag.’

Lees het verhaal Siepie is jarig voor aan de klas. Dit verhaal 
staat in de verhalenbundel van Jip en Janneke en in Siepie. 
Vandaag viert de klas de verjaardag van Siepie. Het liefst wil 
ze nog meer vissen eten. Daarom mogen alle leerlingen een vis 
voor Siepie maken. Als iedereen klaar is, kunnen de vissen aan 
een slinger worden opgehangen in de klas. Als afsluiting is het 
leuk om met de leerlingen ‘Lang zal Siepie leven’ te zingen. 

Een slinger voor Siepie

Nodig: 
•  vierkante vouwblaad-

jes in allerlei kleuren
• schaar 
• lijm
• potlood of stift

Ontwikkelings- 
gebieden: 
luistervaardigheid en 
creatieve ontwikkeling

Duur opdracht:  
30 minuten

Klassikaal en  
individueel
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Zo maak je de vissenslinger
1.  Dit heb je nodig: vierkante vouw-

blaadjes in allerlei kleuren, een 
schaar, lijm en potlood of stift.  

2.  Vouw het papier diagonaal dicht. 
Vouw weer open en vouw de 
twee punten naar de gevouwen 
middenlijn, zodat er drie vouwlij-
nen ontstaan. 

3.  Vouw het papier weer diagonaal 
dicht en knip het papier in, vanaf 
de middellijn tot aan de vouw. 

4.  Vouw het papier open en plak de 
twee zijflapjes op elkaar, zodat er 
een soort puntzak ontstaat. 

5.  Leg de vis neer en knip de scher-
pe hoek van de kop af. 

6.  Knip uit ander papier een staart-
vin, twee zijvinnen, twee ogen en 
een onderkaak. Plak ze op de vis. 

7.  Hang alle vissen aan een slinger. 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 



Nodig: 
•  gymzaal 
•  linten
•  banken, mat, kasten, 

touwen, wandrek

Ontwikkelings-
gebied:  
luistervaardigheid en 
bewegingsonderwijs

Duur opdracht:  
25 minuten

Klassikaal

12 13

haar pootjes terecht. ‘Mauw,’ zegt ze nog eens 
heel hard. En dan loopt ze hard weg.
‘Au,’ zegt Jip, ‘gemene poes. Je hebt me 
gekrabd.’
‘Laat eens kijken,’ zegt Janneke.
Ja, er komt bloed uit.
‘Wacht maar,’ zegt Janneke. ‘Ik zal het 
verbinden. Ik was de verpleegster. Nu moet 
jij daar gaan liggen.’
Jip gaat liggen. Op de bank. En Janneke 
doet een doekje over haar hoofd. Nu is ze de 
zuster.
Ze doet een verband om Jips vinger. Heel 
keurig.
‘Ziezo,’ zegt ze. ‘Nu moet het genezen. U moet 
nog een week in bed blijven, meneer.’
‘Goed,’ zegt Jip. En hij blijft liggen.

‘Is de week al om?’ vraagt hij.
‘Nee, nog lang niet,’ zegt de zuster.
‘Ik ga toch lekker opstaan,’ zegt Jip. En hij 
holt de tuin in. En de verpleegster loopt hem 
achterna. Heel hard.
‘Wat een gek ziekenhuis,’ zegt mama. ‘De 
zuster loopt in de tuin achter de patiënt aan.’
Ja, een heel gek ziekenhuis.
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Lees de verhalen Arme Siep en  
Siepie op de kast voor aan de klas  
(uit Jip en Janneke of Siepie). In de 
gymzaal zijn de leerlingen straks zelf 
een poes.  

Poezentikkertje
Siepie is weggerend, omdat ze bang is 
voor water. Jip en Janneke gaan achter 
haar – en de andere poezen – aan. Alle 
leerlingen behalve Jip en Janneke krijgen 
een poezen staart (laat leerlingen een 
lintje in de achterkant van hun gymbroek 
stoppen). De twee tikkers, Jip en Janneke, 
gaan achter de poezen aan en vangen ze 
door aan het lint te trekken. Als ze er één 
hebben, doen ze de staart zelf om. De 
poes die zijn staart kwijtraakt, is de nieuwe 
Jip of Janneke. 

Poezenparcours
Siepie klimt graag heel hoog, maar kan 
ook overal onderdoor. Kan de klas dat 
ook? Maak een poezenparcours in de 
gymzaal waarbij leerlingen van hoog  
naar laag klimmen en klauteren.  
Leg een lange mat (of een aantal kleinere 
matten) neer en zet daar een aantal  
banken dwars overheen. Laat de leer-
lingen onder de banken door kruipen. 
Daarna klimmen ze over de kast en lopen 
ze als een poes, dus op vier poten, over 
een lange bank. Vervolgens springen de 
poezen in de gordijnen, die bestaan uit 
een aantal touwen, en klimmen een stukje 
omhoog. Ten slotte klimmen ze in een 
wandrek omhoog. Helemaal bovenin  
klimmen ze verder tot het einde. Durven  
ze er weer zelf af te klimmen? 

Gymmen met Siepie
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De Raad zat te rillen,
de koning ging gillen,
de koningin... nou...
viel onmiddellijk flauw,
en alle lakeien
die stonden te schreien,
het was een tumult,
men schrok zich een bult,
het was een geroes
alleen voor die p...
die daar heel onschuldig en zoet zat te spinnen.
Daar kwam de gravin van Bobbeljak binnen.
Zij maakte een sierlijke buiging, en zei:
O sire, verschoning, die k... is van mij.

Toen werd de gravin uit het land verbannen
met de k... en met al haar potten en pannen.
Zij verdween in haar koets met het grafelijk wapen.
Maar de koning, die kon in geen drie weken slapen.

De koning was bang voor k...

Er was eens een koning met goede manieren.
Hij hield veel van dieren, van allerlei dieren.
Hij hield veel van hondjes en roets-hagedisjes,
en tijgers en eekhoorns en kikkervisjes,
hij hield ook van vliegen en vuursalamanders
en nu en dan ook nog wel eens van iets anders,
hij hield heel erg veel van zijn ezeltje Langoor
maar één dier bestond er, daar was hij zo bang voor!
Voor k... voor k... ’k durf het woord niet te zeggen,
maar ’k wil wel proberen het uit te leggen:
het spint, het eet vis en je kunt het ook aaien,
’t heeft vier zachte voetjes. Nou, kun je het raaien?

Zijn hele paleis zat vol geiten en spinnen,
maar k... die mochten volstrekt niet naar binnen.
Wel mieren en beren en muggen en apen
en kleine konijntjes en kreeften en schapen,
en motten en bevers en kevers en spreeuwen
en heel veel kanariepietjes en leeuwen,
maar op alle hekken en deuren en latten
daar stond het geschreven: Verboden voor k...

Wel, eens op een dag ging de koning proberen
om weer eens van voren af aan te regeren,
want kijk, als zo’n land weer een poosje geregeerd was,
dan zag je zo duidelijk, dat het verkeerd was.
Daar zat hij dus weer en hij zat niet alleen,
de hele ministerraad zat om hem heen,
de koningin was er alleen om te kijken
en rimpeltjes uit zijn gewaden te strijken.
En toen zei er iemand: O help, wat is dat?
De koning keek op. In de zaal stond een k...

De koning was bang voor k... 
Er was eens een koning met goede manieren. 
Hij hield veel van dieren, van allerlei dieren. 
Hij hield veel van hondjes en roets-hagedisjes, 
en tijgers en eekhoorns en kikkervisjes, 
hij hield ook van vliegen en vuursalamanders
en nu en dan ook nog wel eens van iets anders, 
hij hield heel erg veel van zijn ezeltje Langoor
maar één dier bestond er, daar was hij zo bang voor! 
Voor k..., voor k... ’k durf het woord niet te zeggen, 
maar ’k wil wel proberen het uit te leggen:
het spint, het eet vis en je kunt het ook aaien, 
’t heeft vier zachte voetjes. Nou, kun je het raaien? 

Zijn hele paleis zat vol geiten en spinnen, 
maar k... die mochten volstrekt niet naar binnen. 
Wel mieren en beren en muggen en apen
en kleine konijntjes en kreeften en schapen, 
en motten en bevers en kevers en spreeuwen
en heel veel kanariepietjes en leeuwen, 
maar op alle hekken en deuren en latten 
daar stond het geschreven: Verboden voor k... 

Wel, eens op een dag ging de koning proberen
om weer eens van voren af aan te regeren, 
want kijk, als zo’n land weer een poos geregeerd was, 
dan zag je zo duidelijk, dat het verkeerd was. 
Daar zat hij dus weer en hij zat niet alleen, 
de hele ministerraad zat om hem heen, 
de koningin was er alleen om te kijken 
en rimpeltjes uit zijn gewaden te strijken. 
En toen zei er iemand: O help, wat is dat? 
De koning keek op. In de zaal stond een k...

De Raad zat te rillen, 
de koning ging gillen, 
de koningin... nou...
viel onmiddellijk flauw, 
en alle lakeien 
die stonden te schreien, 
het was een tumult, 
men schrok zich een bult, 
het was een geroes
alleen voor die p...
die daar heel onschuldig en zoet zat te spinnen. 
Daar kwam de gravin van Bobbeljak binnen. 
Zij maakte een sierlijke buiging, en zei:
O sire, verschoning, die k... van mij. 

Toen werd de gravin uit het land verbannen
met de k... en met al haar potten en pannen. 
Zij verdween in haar koets met het grafelijk wapen.
Maar de koning, die kon in geen drie weken slapen.

Nodig: 
•  versje De koning was 

bang voor k…

Ontwikkelings-
gebied: luistervaar-
digheid, mondelinge 
taalvaardigheid

Duur opdracht: 
15 minuten

Klassikaal

Dierenrijm-
wedstrijd
Lees het gedicht De koning was  
bang voor k... aan de klas voor. 
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Weten de kinderen over welk dier het gedicht gaat? Horen ze ook 
welke woorden er rijmen in dit gedicht? Nu mogen ze zelf rijmen. Verdeel 
de klas in twee groepen. Begin met het woord ‘kat’. De eerste groep 
bedenkt een woord wat daar op rijmt. De tweede groep is daarna aan de 
beurt. Hoeveel rijmwoorden kunnen ze verzinnen? Als de leerlingen geen 
rijmwoorden meer weten, kunnen ze proberen te rijmen met de andere 
dieren uit het gedicht.  

Voorbeelden rijmwoorden
Kat – bad – schat – plat – mat – rat – glad – zat – stad – dat – blad
Mot – bot – grot – knot – lot – snot – rot – vlot – tot – slot – zot – Ot – pot 
Mier – dier – vier – pier – stier – kier – bier – gier – hier – spier – wier 
Aap – slaap – jaap – raap – schaap – gaap – kaap
Spin – in – kin – min – pin – vin – zin – win

Dierenrijmwedstrijd

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 © Fiep Amsterdam BV;  
Fiep Westendorp Illustrations (Siepie), Eda Kaban (Minoes), Sylva Weve (Miauw, miauw, miauw!) • Redactie Firma Fluks • 
Vormgeving Mariska Schotman. 

Dit gedicht van Annie 
M.G. Schmidt staat 
in het nieuwe poëzie-
prentenboek Miauw, 
miauw, miauw! met 
illustraties van Sylvia 
Weve.
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Translated from the Dutch by David Colmer

Delacorte Press

ANNIE M. G. SCHMIDT

The

AT WHO 
AME IN 

off theROOF

Schm_9780553535006_2p_all_r1.indd   3 5/7/15   11:06 AM

Tijdens het schrijven van 
Minoes ging Annie zo op in 
het verhaal dat ze op een 
lenteochtend op handen en 
voeten onder een struik door 
kroop om te voelen hoe  
lekker dat voor een poes 
moest zijn. Ze leefde zo mee 
met Minoes, dat ze alsmaar 
‘kattiger’ werd. 

WIST JE 
DAT?

© Eda Kaban


