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Allemaal sprookjes
‘Er was eens een graaf, die zó rijk was dat hij alle vliegmachines van de wereld had kunnen kopen. Hij deed het
niet, want er waren toen nog geen vliegmachines. Het is
namelijk heel, heel lang geleden.’
Van 14 tot en met 25 mei 2008 is het weer Annie M.G. Schmidt-week. Een dikke week
lang staan de sprookjes van Annie M.G. Schmidt in de boekhandel, in de bibliotheek en
op school in de schijnwerpers.
Die sprookjes zijn binnen het oeuvre van Annie M.G. Schmidt altijd nogal onderbelicht
gebleven, terwijl de schrijfster zelf juist zeer verknocht was aan het thema. Naast Alice in
wonderland waren de sprookjes van Andersen haar grote favoriet.
Getuige de eerste zin uit het eerste verhaal in de nieuwe bundel Allemaal sprookjes – hij
staat hierboven – wist Annie M.G. Schmidt het thema moeiteloos naar haar hand te
zetten. Een koningin die sjoelbak speelt, een reus die een contactadvertentie plaatst,
een koning die naar de kermis gaat en een Kikvorst met toverkracht, u komt ze allemaal
tegen.
Deze lessuggesties horen bij Allemaal sprookjes van Annie M.G. Schmidt.
De suggesties met een heksje

zijn bedoeld voor groep 1, 2 en 3.

De suggesties met een koninkje

zijn bedoeld voor groep 4, 5 en 6.

De suggesties met allebei

zijn bedoeld voor groep 1 tot en met 6

De Annie M.G. Schmidt-week ontstond uit een initiatief van de boekhandel om het
werk van Annie M.G. Schmidt en de daarmee onlosmakelijk verbonden illustraties van
Fiep Westendorp ook voor de kinderen van nu levendig te houden. Tot nu toe stond
ieder jaar een ander personage uit het werk van het duo Schmidt-Westendorp centraal
en vorig jaar waren het de versjes uit Ziezo die extra aandacht kregen.
Veel lees- en lesplezier met de sprookjes van Annie M.G. Schmidt!

Meer informatie over de Annie M.G. Schmidt-week 2008 en over
Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp vindt u onder andere op:
www.allemaalsprookjes.nl
www.annie-mg.com
www.kb.nl/dossiers/schmidt/schmidt.html
www.kb.nl/dossiers/westendorp/westendorp.html
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Reus Borremans
(tekenopdracht)
Op de advertentie van reus Borremans reageren
verschillende reuzinnen uit het buitenland.
Bespreek met de klas hoe een Chinese reuzin
eruit ziet. En hoe ziet een Afrikaanse reuzin eruit? En een reuzin uit Lapland? En hoe ziet de
Binkeradeelse reuzin eruit met wie reus Borremans gaat trouwen?
Verdeel de klas in 4 groepen. Elke groep tekent een van bovengenoemde reuzinnen op
een stuk behangrol. Hang de reuzinnen naast

elkaar aan de hoogste muur van de school. Bedenk met elk groepje een passende naam en
schrijf die onder de reuzin.
Variaties:
- Als aanvulling op de tekening , kunnen de
kleren van de reuzinnen ook deels beplakt
worden met oude lapjes stof, kant, linten,
knopen enz.
- Je kunt de reuzinnen ook op het schoolplein
laten tekenen met stoepkrijt.

© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations
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Het kleermakertje en de dertig zeerovers
(kringspel)
Het dappere kleermakertje gaat op zoek naar
het hol van koning Roodbaard. Hij loopt over
kronkelpaadjes, over de Holle weg, over de duinen. Wie wijst hem de weg?
Zet het kleermakertje (een kind) op de grond in
de kring.
Eén kind in de kring is koning Roodbaard.
Alle kinderen doen nu hun ogen dicht.
De leerkracht geeft aan drie kinderen in de
kring, waaronder koning Roodbaard, het uiteinde van een lang touw. De drie touwen moeten gekronkeld en door elkaar heen, als weggetjes in een doolhof, bij het kleermakertje
uitkomen.
Kinderen doen hun ogen weer open.
Wie weet welk weggetje het kleermakertje
moet lopen om bij koning Roodbaard uit te komen?
Probeer het maar! Laat het kleermakertje de
weg lopen.
Variaties:
- Het spelletje is uit te breiden met meer touwen/weggetjes.
- Voor de jongste kinderen is het gemakkelijker om touwen van verschillende kleuren te
nemen.

2 Waar speelt het verhaal zich af?
a In een keldertje, op kronkelpaadjes, op de
Holle Weg.
b In een tuinhuisje, in een rovershol en aan
zee.
c In een keldertje, op een zoldertje en in de
duinen.
3
a
b
c

Hoeveel dukaten krijgt de kleermaker voor de jas?
100
1000
0

4 Maak het rijmpje af:
‘Ik ben het klokkenspook en ik zeg:
a Koning Roodbaard, jij hebt pech!’
b Koning Roodbaard, je schip is weg!’
c Koning Roodbaard, je jas is weg!’
5 Het sprookje doet even denken aan ‘De wolf en de
zeven geitjes.’
Waarom?
a Omdat dat sprookje ook over rovers gaat.
b Omdat moeder geit naar de kleermaker gaat.
c Omdat iemand zich in de klok verstopt.
(Antwoorden: 1a, 2a, 3c, 4b, 5c )

(luisteroefening)
Lees het verhaal voor en laat de kinderen de
volgende vragen maken.
1 Welke uitdrukking past het beste bij dit verhaal?
a Eigen schuld, dikke bult.
b Een ezel stoot zich geen twee keer aan
dezelfde steen.
c Eigen haard is goud waard.
© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations
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De prins wilde niet leren
(spelletje voor kinderen die
eigenlijk liever knikkeren dan
tafels leren)
Prins Hajonides wil knikkeren, tollen, vlinders
vangen, belletje trekken. Maar leren wil hij
niet. Maar de prins moet de tafel van 6 leren.
Hoe moet dat nou?

Variaties:
Idem; nu met overgooien van een bal.
Idem; nu gooien de kinderen naar elkaar.
Vraag de kinderen om zelf een variatie te bedenken om de tafels op een spelende manier te
leren.

variatie voor jongere kinderen:
Kinderen en leerkracht zitten op de grond in
een kring.
Juf rolt een knikker naar een kind en zegt:
3 x 6?
Kind rolt knikker terug naar leerkracht en geeft
antwoord.
Juf rolt de knikker naar een ander kind en zegt:
5 x 6?
Kind rolt knikker terug naar leerkracht en geeft
antwoord.
Enz.

- Idem maar in plaats van de tafels gaat het nu
om tellen. In plaats van een knikker rolt de
leerkracht een bal over. De leerkracht telt 1, 2,
3. en rolt de bal naar een kind. Dat kind rolt de
bal terug en zegt: 4.
- Idem: nu niet met 1 beginnen, maar met 5 of 7.
- Idem: nu terugtellen van 10 naar 1.
- Idem: nu telkens een cijfer overslaan: 2, 4, 6

© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations
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De prinses met de gouden haren
(proefje)
Hans, de molenaarszoon is een slimme jongen.
En natuurlijk heeft hij geluk dat hij over een
toverﬂuitje beschikt. Vijftig mannen proberen
een kroontje uit de vijver te halen en worden
verslonden door de vijverschildpad. Hans heeft
meer geluk. Hij duikt niet in de vijver, maar
blaast op zijn ﬂuitje. Het molenmannetje komt
aangerend en rolt twee molenstenen in de vijver. Daardoor spat het water hoog op en komt
het kroontje op de oever te liggen.
Het molenmannetje kijkt verder dan het eerste het beste wat bij de meeste mannen opkomt.
Daardoor hoeft Hans niet letterlijk IN het
probleem te duiken, zoals die vijftig anderen.
Wie kan er ook een slimme oplossing bedenken
voor het volgende probleem?
Doe een glas vol met water. Dat glas is de put.
Laat een ring in de put vallen.
Hoe krijg je de ring uit de put zónder nat te
worden? Je mag de put niet verplaatsen.
Tip: zet het glas in een afwasteiltje, zodat niet
de hele klas nat wordt.
(Mogelijke oplossingen:
- Met een rietje het water opzuigen.
- Gebruik een stokje als ‘hengel’.
- Doe het glas vol met steentjes, knikkers, zodat het water eruit loopt.
- Neem een rol wc-papier en laat het papier
het water opzuigen.)

© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations

(schrijfoefening)
Lees het verhaal voor tot en met de zin: ‘Hij
wachtte een poosje en haalde toen het ﬂuitje uit zijn
zak en blies erop.’
Lees dan de volgende zinnen:
‘Maar helaas, het ﬂuitje werkte niet, het molenmannetje kwam niet opdraven. Nu moest Hans zelf
iets bedenken. Hij liep naar de vijver en zei: ‘Hallo, vijverschildpad, ben je daar? Mag ik je iets vragen?
Waarom eet u iedereen op?’
Hoe loopt het verhaal nu af?
Laat kinderen zelf het verhaal afschrijven.
Variatie:
Maak het verhaal klassikaal af. De kinderen
mogen om de beurt een zin zeggen.
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De koning op de kermis
(koninklijk versje maken)
Een koning mag doen wat hij wil. Hij mag zelfs
een dagje schoorsteenveger zijn als hij dat wil.
Stel je voor dat jij de koning was
Schrijf de volgende beginregels van een versje op het bord:
Als ik vandaag de koning was,
de koning was van onze klas,
dan ...
Tips:
- Laat niet meer dan twee regels op hetzelfde
rijmwoord eindigen. Elke oneven zin eindigt dus met een nieuw rijmwoord. Voorbeeld:
Als ik vandaag de koning was,
de koning was van onze klas,
dan kocht ik bergen snoep en koek
dan...
Hou als leerkracht in de gaten dat het laatste
woord van elke oneven zin een woord is,
waar je makkelijk op kunt rijmen (dus niet:
herfst!).
- Gebruik een deel van het schoolbord om met
de kinderen een lijstje te maken van (originele) rijmwoorden. Denk daarbij niet alleen

aan eenlettergrepige woorden. Overleg met
de klas welke zin het best in het versje past.
- Lees het versje hardop voor met de hele klas.
Eén kind mag koning zijn en de aanwijsstok
gebruiken. Hij mag ook een kind aanwijzen
dat antwoordt op de vraag: ‘Waar loopt het
versje niet zo lekker?’ En ‘Wie heeft een idee
hoe het beter zou kunnen?’
- Zet het versje in de schoolkrant.

(tekenopdracht)
Hoe ziet een Koninklijke kermis eruit?

(klassengesprek)
Stel je bent een dagje koning.
Wat verander je aan de wereld?
Koningen hebben soms helemaal geen zin om
koning te zijn
Misschien zou de koning wel liever jou zijn.
Waarom zou de koning jou willen zijn?
Wat is er ﬁjn aan jou zijn?

© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations
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De rechter en zijn toverhoed
(spel)
Net als de oude dief in het verhaal die een koe
steelt, doet iedereen wel eens iets wat hij eigenlijk niet had moeten doen. En dan denk je, net
als de rechter: O, lieve tante Keetje, ik weet niet
wat ik moet. Maar gelukkig is er de hoed, een
heel bijzondere hoed. Die zorgt ervoor dat je
vrolijk wordt in plaats van somber en knorrig.

De leerkracht haalt een propje uit de hoed en
leest voor. Dan bespreekt hij/zij met de klas wat
er op het propje staat.
Iedereen in de klas is de vrolijke rechter. Wat
zou de vrolijke rechter zeggen?
Dus knorrige antwoorden zijn verboden!

Wat heb jij wel eens gedaan wat eigenlijk niet
mag? Schrijf dat op een briefje. Verfrommel het
tot een propje. (Anoniem!!!)
De klas zit in de kring. In het midden van de
kring staat een hoed met de opening naar boven. Iedereen gooit zijn propje in de hoed. Nu
worden die problemen natuurlijk meteen een
stuk minder erg. Zo werkt de hoed.

© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations

Spikkeltje
(bewegingsspel in de speelzaal)
Spikkeltje is een prinsesje. Ze mag in de herfst
niet naar buiten. Want in de herfst wordt Spikkeltje een vogeltje en dan vliegt ze weg.
Alle kinderen zitten op banken. Die staan tegen een muur van de speelzaal. Leerkracht
neemt de kinderen in een fantasieverhaal mee
door de seizoenen heen. Hij/zij noemt kenmerken op van de zomer, de winter, de lente en de
herfst. De kinderen zijn prinsjes en prinsesjes
die vrij door de paleistuin lopen/bewegen. Ze
beelden uit wat de leerkracht vertelt.

Winter: glijden op de vijver, bibberen, jezelf
warm slaan, sneeuw van je voeten stampen.
Lente: huppelen als lammetjes, op je tenen
lopen om de eerste zonnestralen te voelen,
ruiken aan de eerste bloemetjes.
Zomer: bloemen plukken, kersen/aardbeien
plukken, op het strand liggen, puffen van de
hitte, in het water plonzen.
Herfst: het waait hard, iedereen krijgt vleugels en vliegt weg. Kinderen vliegen naar de
banken en gaan zitten.
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Het luciferdoosje
(knutselopdracht)

(gespreksvragen naar
aanleiding van het verhaal)

In het verhaal krijgt Gijsbert een lucifersdoosje
waar hij alles in kan stoppen wat hij maar wil.
Maar er mag maar één ding in.
Zo’n doosje zou iedereen wel willen.
Maak met de hele klas een ﬂat van lucifersdoosjes.
Ieder kind heeft één doosje in de ﬂat. Dat is
hoogstpersoonlijk van hem/haar. Op de voorkant komt dus de naam van het kind.
Op een klein papiertje schrijft of tekent elk
kind zijn / haar liefste wens. Dat briefje doet
hij / zijn in het doosje.
Elke vrijdag mag je je wens vervangen door
een andere, een nieuwe. Of heb je nog steeds
de zelfde wens?
Zit er op het eind van de maand, van het jaar
nog steeds dezelfde wens in?

- Wat is het verschil tussen Gijsbert en een
boef?
- Is Gijsbert eerlijker dan de melkboer?
- Als iets voor het grijpen ligt, mag je het dan
meenemen?
- Stel je hebt zo’n doosje. Zou je er dan spullen van andere mensen in stoppen?

Kwade gedachten
(teken/knutselopdracht)
Alle kwade gedachten in het verhaal zien eruit als wespen, kevers en torren
Hoe zouden goede gedachten eruit zien?
Vouw een tekenvel in tweeën. Teken / knutsel
aan de ene kant kwade gedachten en aan de
andere kant goede gedachten.

© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations

9

Annie M.G. Schmidt-week 2008
woensdag 14 t/m zondag 25 mei

lessuggesties
Het beest met de achternaam
(liedje maken)
Het Beest van Dalen is een afgrijselijk monster.
Maar het kan niet tegen treurige liedjes.
Hij is dan als een lammetje zo zoet en je kunt
hem aan een dun touwtje meevoeren.
Ken je een treurig liedje? Wat maakt een liedje
treurig? De tekst? De melodie? Degene die het
zingt? De instrumenten? Het tempo?
Maak in groepjes een supertreurig liedje,
zo’n liedje waar je spontaan bij gaat huilen.
Neem een simpele melodie van een bekend
kinderliedje, bijvoorbeeld Oude Jan en jonge
Jan of Hoedje van papier.

Welk groepje van de klas kan een monster
verslaan? Oftewel: wie maakt het treurigste
liedje?

variatie voor de onderbouw:
Met zijn allen gaan wij het beest Van Dalen
temmen. We moeten dus héél treurig zingen.
- Hoe moet je treurig zingen?
- Wie kan dat voordoen?
- Kan het nog treuriger?
Zing met de hele klas een bekend liedje zo treurig als maar kan.
Kun je ook een vrolijk liedje treurig zingen?

De maarschalk die zijn oor te luisteren legde
(fantasie-oefening)
Een maarschalk is een hulpje van de koning.
De maarschalk in het verhaal kan zijn oor eraf
schroeven. Dat is handig! Zo kan hij alles horen
wat hij maar wil. Niks blijft geheim voor hem.
Dat zou jij ook moeten kunnen. Je legt je oor,

een paar dagen voordat je jarig bent, in bed bij
papa en mama. En dan weet je lekker al wat je
voor cadeautje krijgt.
-

Waar zou jij graag je oor te luisteren leggen?
En waar zou jij je oog te kijken leggen?
Waar wil je je neus te ruiken leggen?
En waar absoluut niet?

De kikvorst
(knutselopdracht)
De prinses wil een hoedje van kikkervelletjes.
Daar is de Kikvorst natuurlijk niet blij mee.
De kikvorst straft de ijdele prinses. Zij krijgt
een kikkerkop.
Stel je nu eens voor dat er een Koeienvorst
bestaat. De koeienvorst is het er natuurlijk niet
mee eens dat wij, mensen, koeienvellen gebruiken om schoenen en tassen en leren bakstellen

van te maken. En stel je voor dat er ook een
Schapenvorst bestaat en een Krokodillenvorst.
En jij loopt daar met je wollen trui en je krokodillenleren tasje! Je wordt onmiddellijk gestraft.
Hoe zou jij er dan uitzien? Wat voor kop krijg
jij? Een schapenkop? Een koeienkop? Een krokodillenkop?
Maak een masker. Je mag zelf kiezen wat
voor kop je krijgt.
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Quiz met vragen over de sprookjes
Wie heeft er goed geluisterd? Wie heeft
er goed gelezen?
Doe de quiz en win...
1 In ‘De koning op de kermis’ komt een
hellebaardier voor?
Wat is een hellebaardier?
a Een dier met hele lange baard
b Een paleiswachter
c Een schoorsteenveger
2 Hoe heet de koning uit het sprookje ‘Het
kleermakertje en de dertig zeerovers’?
a Blauwbaard
b Roodbaard
c Roodhoofd
3
a
b
c

In welk stadje woont Reus Borremans?
Tidderadeel
Flituria
Binkeradeel

7 Wat is de achternaam van het beest met de
achternaam?
a Meneer Van Dale
b Akkeba
c Van Dalen
8
a
b
c

Van wie is het neurievolkje familie?
Van Spikkeltje
Van de elfen
Van de mol

9
a
b
c

Hoe zien kwade gedachten eruit?
Als draken, spoken en monsters
Als torren, wespen en horzels
Als krokodillen, hyena’s en jakhalzen

10 Met wie trouwt de kikkerprinses uit ‘De Kikvorst’?
a Met een dove prins
b Met een blinde prins
c Met de prins op de witte ezel
(antwoorden: 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6a, 7c, 8b, 9b, 10b)

4 In welk sprookje komen het molenmannetje
en de vijverschildpad voor?
a De lammetjes en de boze wolf
b De prinses met de gouden haren
c Joris en de vreemde laarzen
5
a
b
c

Welke titel is juist?
De rechter en zijn tovervoet
De linker en zijn toverhoed
De rechter en zijn toverhoed

6 Welk woord moet Gijsbert zeggen om iets
uit zijn lucifersdoosje te halen?
a Pssst!
b Kssst!
c D’r uit!

© illustre b v ; Fiep Westendorp Illustrations
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Colofon
De lessuggesties voor de Annie M.G. Schmidt-week 2008 zijn in opdracht van
Em. Querido’s Uitgeverij b.v. gemaakt door Erik van Os en Elle van Lieshout

