
Nodig:

•  werkbladen 1, 2 en 3: 

Groot en klein katten-

nieuws

•  schaar

•  lijm 

Ontwikkelings-

gebieden: 

taalvaardigheid,  

begrijpend lezen

Duur opdracht:

30-45 minuten 

Individueel of in 

groepjes

Print de werkbladen Groot en 

klein kattennieuws en lees  

onderstaande tekst voor aan 

de klas. Na het voorlezen, mogen 

leerlingen zelf aan de slag om als 

klassen-katten-persdienst Tibbe  

te helpen met het maken van een 

krant vol kattennieuws. 

Om voor te lezen: 

In Minoes ontmoeten Tibbe en  

Juffrouw Minoes elkaar. Tibbe is 
journalist bij de Killendoornse  

Courant. Juffrouw Minoes lijkt  
een gewoon meisje, maar ze was 

vroeger een poes. Tibbe schrijft 

graag over katten, maar moet over 

ander nieuws gaan schrijven van  

zijn baas. Dat vindt hij heel moeilijk. 

Juffrouw Minoes weet daar wel iets 
op. Zij kan nog steeds ‘kats’ praten. 

Dat is superhandig, want poezen 

weten precies wat er in de buurt 

gebeurt! Via de katten hoort Tibbe 

allemaal nieuwtjes om op te schrijven 

in de krant. 

Op werkblad 1 staan allerlei  

poezenfoto’s en op werkblad 2 

krantenkoppen die leerlingen mogen 

uitknippen. Werkblad 3 is een lege 

kranten pagina die leerlingen zelf 

kunnen vullen. Ze kiezen welke foto 

waar komt en welke kop of bijschrift 

erbij past. Kunnen leerlingen al  

zelf schrijven? Dan mogen ze  

proberen om er een kort verhaaltje 

bij te maken. 

TIP:  

Laat leerlingen alles eerst  

neer leggen en rustig bekijken  

voor ze het vastlijmen op het  

werkblad.  

Maak een poezenkrant
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Poes-jes weer thuis 

na lange zoek-tocht

Kat kan grap-pig kunst-je 
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Rode ka-ter ziet  
on-ge-luk en haalt 
hulp

MIMI LIJKT LIEF, MAAR 

ALLE HOND-EN ZIJN  

BANG VOOR HAAR

Deze kat-ten wonen 

op straat. Ze hebben 

geen baas-je, maar 

zorg-en voor el-kaar

Poes Miepie is dol  

op auto-rijden
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