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Wekelijkse leestips voor school en thuis 
 

De verhalen, liedjes en versjes van Annie M.G. Schmidt zijn echte klassiekers. Wie is niet opgegroeid met Jip 

en Janneke, Dikkertje Dap, Pluk van de Putteflet, Minoes of een van de vele andere verhalen, liedjes en 

versjes. Hoewel misschien een klein beetje verouderd, is haar werk tijdloos, humoristisch en zelfs een beetje 

spannend. 

 

Afgelopen week herdachten we de geboorte- en sterfdag van Annie M.G. Schmidt. Reden om haar in het 

zonnetje te zetten. Uitgever Querido heeft lesbrieven gemaakt die aansluiten bij haar boeken. Meer 

informatie over haar leven en werk vind je hier. Op school zijn vast boeken van Annie M.G. Schmidt te vinden. 

Ook in de online Bibliotheek of in de Luisterbieb kun je boeken van haar lenen. E-books en luisterboeken zijn 

voor bibliotheekleden gratis te leen. 

 

 

Groep 1-2 

Jip en Janneke 

Kennen je kleuters de verhalen van Jip en Janneke, de twee buurkinderen die samen in en om huis herkenbare 

avonturen beleven? In de online Bibliotheek en in de Luisterbieb zijn Jip en Janneke boeken te leen, die je op 

school of thuis kunt voorlezen. En wat is er nou leuker om Jip en Janneke na te doen en bijvoorbeeld lekker 

samen in de tuin, in het park of op het schoolplein een tent te maken en te picknicken? Of een gymles waarin 

je, net als Jip en Janneke, meeuwen gaat vangen? Deze en andere ideeën vind je in de lesbrief van Querido.  

 

 

Week 22 

https://www.entoen.nu/nl/anniemgschmidt
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=Annie%20M.G.%20Schmidt
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=schmidt%20jip%20en%20janneke
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2019/04/LES_JIPJAN_GR1.pdf
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Groep 3-4 

Pluk van de Petteflet 

 

Pluk heeft een klein rood kraanwagentje waarmee hij door de stad rijdt,  

op zoek naar een huisje. De duif Dollie wijst hem op het torenkamertje in  

de Petteflet waar hij kan wonen. Het boek Pluk van de Petteflet is te leen 

als luisterboek. 

 

Pluk kent veel dieren. Lees de fragmenten uit de lesbrief voor. Kennen  

de leerlingen ze ook? In de gymles of op het schoolplein kun je samen  

het heen- en weerwolvenspel spelen. Deze en andere ideeën vind je in  

de lesbrief van Querido en de bijbehorende digibordles.  

 

Groep 5-6 

Minoes 

 

Juffrouw Minoes was vroeger poes. Ze spint, krabt, geeft kopjes en houdt 

nog steeds van vogeltjes. En ook al is ze nu een gewone juffrouw, ze spreekt 

nog prima ‘kats’. Dat laatste komt Tibbe goed van pas. Via Minoes en  

haar kattenvrienden hoort hij heel wat verborgen en geheime zaken en  

daarover schrijft hij in de krant. Maar soms geeft dat ook problemen…  

Het boek is te leen als e-book, als luisterboek en het is verfilmd! 

 

Maak samen met de leerlingen een Poezenkrant. Doe de quiz: op welke kat  

lijk jij? Of volg de workshop rijmen en dichten met katten in de hoofdrol. 

https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2019/04/LES_PLUK_GR3.pdf
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2019/04/DIGIBORD_PLUK_GR3.pdf
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=Annie%20M.G.%20Schmidt%20-%20Minoes
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2020/05/poezenkrant_Minoes-1.pdf
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2020/05/Minoes_quiz-1.pdf
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2020/05/miauwmiauw_678.pdf
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Groep 7-8 

Annie M.G. Schmidt 

 

Bekijk de aflevering van Het Klokhuis. Je komt veel te weten over wie Annie was en wat ze allemaal 

geschreven heeft.  

 

Interview je ouders en/of je grootouders. Kennen zij Annie M.G. Schmidt? Zijn er verhalen, liedjes, 

versjes die jullie allebei kennen? 

Klik op de link voor meer informatie over en lesideeën rondom Annie M.G.Schmidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Veel plezier, 

  Team Educatie bibliotheek Helmond-Peel 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3219/Annie-MG-Schmidt
https://my.prowise.com/nl-NL/item/annie-m-g-schmidt-po/

