LESBRIEF

Kaatje is jarig

Samenvatting:
Kaatje is jarig! Voor alle kinderen van de klas heeft Kaatje
iets lekkers meegebracht. Lust jij ook iets? Een fijn verhaal
waarin een vrolijke Kaatje op school haar verjaardag viert.
Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet
Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief
materiaal, om het 10-jarig jubileum van Kaatje te vieren. Het
doel van de download ‘kaarsjes’ is verhaalbegrip en woordenschat te stimuleren. Met de download ‘pakjes’ trainen we
rekenkundige begrippen en stimuleren we het auditieve en
visuele geheugen. Daarnaast komen er diverse begrippen
aan bod, die tevens in het prentenboek worden aangeboden.
Door de downloads kunt u er extra aandacht aan besteden.
Auteur + illustrator: Liesbet Slegers

De begrippen zijn:
•
•
•
•
•
•

‘lang’ en ‘kort’
‘hard’ en ‘zacht’
knutselkroon
‘eerste’ en ‘laatste’
‘meer’ en ‘minder’
rangtelwoorden

Elke lesbrief van Clavis bevat vragen om tijdens,
voor of na het lezen te stellen.
Deze leeshulpvragen zijn, voor uw gemak,
van tevoren bedacht.
U kunt dan de tijd nemen om de kinderen te observeren:
• Gebruiken ze nieuwe woorden en woorden die bij
het thema passen?
• Kunnen ze de vragen beantwoorden?
• Luisteren ze aandachtig, zijn ze nieuwsgierig
en reageren ze spontaan?
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het boek
Inleiding

Hoeveel dagen nog, mama,
voor ik jarig ben?
Hoeveel keer nog slapen?
Duurt het nog lang?
Wat spannend …
Nog drie nachtjes slapen,
Nog twee nachtjes slapen,
Nog één nachtje slapen …

Pagina 1 - 2

Hallo, ik ben Kaatje.
Vandaag ben ik jarig!
Mama brengt me naar school.
Ik heb iets lekkers voor
alle kinderen van mijn klas.

Hoera, morgen
ben ik jarig!

Kaatje is bijna jarig. Ze is de dagen aan het aftellen.
• Hoe vindt Kaatje dat?
• Hoe vind jij het als je bijna jarig bent?
• Hoeveel jaar zou Kaatje worden?

Vandaag is de grote dag voor Kaatje.
• Hoe kijkt Kaatje?
• Wat gaat ze trakteren?

Pagina 3 - 4

Pagina 5 - 6

Karel en Ali zijn al
op het schoolplein.
‘Dag Kaatje, wat heb je daar
in die mand?’ vraagt Karel.
‘Dat zijn cake’jes voor de hele
klas, want ik ben vandaag jarig!’

• Hoe heten de vriendjes van Kaatje?

Pagina 7 - 8

Joepie, ik mag op de
verjaardagsstoel zitten!
Dat mag alleen als je jarig bent.
‘Hoera!’ roept Ali luid.
‘Wat zie je er mooi uit, Kaatje,’
zegt Karel.

• Waaraan kun je allemaal zien dat er iemand jarig is?
• Kun je vier dingen verzinnen?

Het is tijd om naar de klas
te gaan.
‘Vandaag is er iemand jarig,’
zegt de juf. ‘Kaatje!’
Ze zet een kroon op mijn hoofd.
Wat grappig, er hangen
ballonnetjes aan!

Kaatje krijgt een mooie kroon op haar hoofd.
• Hoeveel ballonnen zitten eraan?
• Waarom zouden er drie ballonnen aan de kroon zitten?

Pagina 9 - 10

De kinderen en de juf zingen
een verjaardagsliedje voor me:
‘Er is er één jarig, hoera, hoera.
Dat kun je wel zien, dat is zij.
Dat vinden wij allen zo prettig,
jaja, zij leve lang, hoera, hoera!’

• Kennen jullie het verjaardagsliedje?
• Zullen wij ook een keertje zingen voor Kaatje?
• Wie kent er nog een ander verjaardagslied?
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Prinses
Kaatje
Pien
is telt
jarigtot 10

Pagina 11 - 12

De juf pakt de speelgoedverjaardagstaart en steekt drie theelichtjes aan. Ik blaas zo hard ik
kan en … alle kaarsjes zijn uit.
‘Wat knap!’ zegt de juf.
Iedereen klapt in zijn handen.

Pagina 13 - 14

Daarna deel ik mijn cake’jes uit.
‘Mmm, dat smaakt!’ smult Ali.
De juf krijgt er ook eentje.
Mama heeft de cake’jes zelf
gebakken. Leuk dat iedereen
ze zo lekker vindt.

• Kennen jullie het verjaardagsliedje?
• Hoeveel kaarsjes staan er op de taart?
• En hoeveel heeft Kaatje er al uitgeblazen?

• Wat deelt Kaatje uit?
• En wie heeft de traktatie gemaakt?

Pagina 15 - 16

Pagina 17 - 18

‘De kinderen en ik hebben
een kaartje voor jou,’ zegt de juf.
‘En je mag een cadeautje uit
de verjaardagsdoos kiezen.’

‘En nu gaan we knutselen,’
zegt de juf.
‘De jarige is de helper van de dag.
Help je me om alles klaar te

Ik neem de potloodjes,

zetten, Kaatje?’ Natuurlijk!

want ik teken graag.

Verfpotjes, borstels, papier …

Dank je wel, juf!

Ik help de juf met veel plezier.

• Kaatje mag een cadeautje uitkiezen.
• Waar kan ze allemaal uit kiezen?

• Wat gaan de kinderen nu doen?
• Waar kun je dat aan zien?

Pagina 19 - 20

Pagina 21 - 22

Op mijn blad schilder ik een mannetje.
Hé, kijk, Karel is al klaar met zijn
schilderij. ‘Een grote zon. Hier, voor
jou,’ zegt hij. O, wat lief. Karel is
mijn allerbeste vriend!

Kaatje en Karel zijn aan het schilderen.
• Wat maakt Kaatje en met welke kleur schildert ze?

‘Mama, kijk eens wat ik van de
juf heb gekregen! En er is nog
één cake’je over, voor papa.’
‘Een mooie kroon,’ lacht mama.
‘En leuk, die zonnetjes op je
wangen!’ Mijn verjaardag is de
leukste dag ooit …

Het is al bijna tijd om naar huis
te gaan.
‘Zal ik je nog schminken?’ vraagt
de juf. ‘Wat mag er op je wangen?’
Ik wil graag zonnetjes,
zoals op het schilderij van Karel.

• Wat doet de juf nu bij Kaatje?
• Waarom doet ze dat?

Pagina 21 - 22
De dag op school is voorbij.
• Wat heeft Kaatje allemaal te vertellen aan haar mama?

LESBRIEF

Kaatje is jarig

Suggesties met tellen:
Materiaal:
• 4 ronde dozen
• 20 kaarsjes op batterijen
• Eventueel cijferkaarsjes

Voorbereiding:
Versier, samen met de kinderen, de dozen als echte taarten.

Zet de dozen op tafel en vraag een kind om 2 kaarsjes op een taart te zetten.
Laat een ander kind 3 kaarsjes op een andere taart zetten en ga verder met 4 en 5 kaarsjes op de andere taarten.
Vraag op welke taart de meeste kaarsjes staan en op welke taart de minste kaarsjes staan.
Steek op elke taart de kaarsjes aan en stel vast dat er nog steeds 2, 3, 4 en 5 kaarsjes op de taart staan.
Vertel dat Kaatje de kaarsen gaat uitblazen.
Vraag de kinderen de ogen even te sluiten en zet één kaarsje uit.
De kinderen mogen de ogen weer opendoen.

• Bij welke taart heeft Kaatje geblazen?
• Hoeveel kaarsjes zijn er uitgeblazen?
• Hoeveel kaarsjes zijn er nog aan?
Vraag één kind om bij u te komen staan. De overige kinderen sluiten de ogen.
Laat het kind een aantal kaarsjes ‘uitblazen’. Als de kinderen de ogen weer opendoen,
mogen ze opnieuw zeggen bij welke taart er kaarsjes zijn uitgeblazen en hoeveel dit er zijn.
Tip: plaats een cijferkaarsje op de taart, om getalbegrip te stimuleren.
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Suggesties bij de download ‘kaarsjes’:
Leg de kaarten in de kring en laat de kinderen ze goed bekijken.
Vertel een kort verhaaltje en laat de kinderen steeds het goede plaatje erbij uitzoeken:

1 Kaatje is jarig vandaag. Ze is drie jaar geworden en mama heeft een heerlijke taart gebakken. Ze heeft drie
kaarsjes gepakt en deze in de taart gestoken. Dan pakt ze een lucifer en ze steekt het eerste kaarsje aan.
Daarna zijn het tweede en het derde kaarsje aan de beurt.

2 Kaatje vindt het prachtig, ze kijkt heel lang naar de brandende kaarsjes. Het middelste kaarsje vindt ze het
mooist. Die is zo prachtig groen.

3 Niet te lang wachten, Kaatje! Anders branden de kaarsjes op! Kijk maar, ze worden al een beetje korter.
Kaatje haalt diep adem en blaast.

4 O jee, het eerste en tweede kaarsje zijn uit, maar het laatste kaarsje brandt nog! En die wordt alsmaar korter
Misschien blies Kaatje te zacht? Gauw, probeer het nog eens!

5 Kaatje haalt opnieuw heel diep adem en blaast zo hard ze kan. Haar wangen worden er rood van.
6 Hoera, nu is het gelukt! Alle kaarsjes zijn uitgegaan. Iedereen klapt voor Kaatje. Goed gedaan! Nu kunnen
we lekker smikkelen van de taart.

•
•
•
•
•

Laat de kinderen ook zelf een verhaal verzinnen bij de plaatjes.
Laat de kinderen een logische volgorde maken door goed te kijken naar de plaatjes.
Neem een plaatje weg en vraag welk plaatje ontbreekt.
Ruil twee plaatjes om en vraag wat er nu niet meer klopt.
Leg de platen in een onlogische volgorde en geef kinderen getalkaarten van 1 tot en met 6. Vraag ze het
cijfer neer te leggen bij het plaatje dat volgens hen het eerste is. Ze mogen daarbij de platen niet aanraken;
die moeten blijven liggen.

• Bespreek de begrippen ‘lang’ en ‘kort’. Hoe komt het dat de kaarsjes steeds korter worden?
• Vertel het verhaaltje in een onlogische volgorde en laat de kinderen steeds de juiste plaat aanwijzen.
• Geef de kaarten aan zes kinderen en laat ze in de juiste volgorde gaan staan. Zorg dat ze voor het publiek
links beginnen. Laat elk kind vertellen wat er op de plaat te zien is.
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Suggesties bij de download ‘pakjes’:
Leg de kaarten in de kring en bespreek ze met de kinderen.
Begin met de kaart waarop alle pakjes nog zijn ingepakt en vraag:

• Hoeveel pakjes heeft Kaatje gekregen?
• Welke vormen hebben de pakjes?
• Wat zou er in het ronde pak zitten?
Vraag de kinderen welke kaart er nu aan de beurt is en laat ze deze naast de eerste kaart leggen.

•
•
•
•

Wat is er anders ten opzichte van de eerste kaart?

6

Hoeveel pakjes heeft Kaatje uitgepakt?
Hoeveel pakjes zijn er nog ingepakt?

7

Wat zat er in het eerste pakje?

Bekijk met de kinderen welke plaat er dan aan de beurt is, en vraag:

•
•
•
•

Waarom denk je dat deze nu aan de beurt is?
Wat zat er in tweede het pakje?
Hoeveel pakjes heeft Kaatje uitgepakt?

5

Hoeveel pakjes zijn er nog ingepakt?

3

1
2

4

Ga zo door tot alle plaatjes geweest zijn. Herhaal steeds de vragen en benoem de begrippen ‘eerste’ en ‘laatste’ én de rangtelwoorden.
Spel naderhand een geheugenspel. Wijs op de eerste kaart een pakje aan en vraag wat erin zat.
Vraag ook wat Kaatje als eerste heeft gekregen, wat als tweede, enzovoorts.

• Leg de materialen die Kaatje heeft uitgepakt in de kring. Haal steeds een voorwerp weg en vraag welke
cadeau verdwenen is.

• Leg de materialen nog eens in de kring en neem getalkaarten van 1 tot en met 6. Vraag nog eens welk cadeau
Kaatje als eerste heeft uitgepakt en laat ze daar het getal 1 bij leggen. Ga zo verder tot alle kaarten op zijn.

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

LESBRIEF

Kaatje is jarig

Nog meer suggesties:
Schminken:
Kijk op de site van Liesbet Slegers en zoek een mooie kleurplaat van Kaatje uit. Laat de kinderen het gezicht
van Kaatje schminken, net zoals in het boek.
Cakejes bakken:
Bak samen cakejes en laat de kinderen deze versieren.
Knutselhoek:
In de knutselhoek kunnen kinderen slingers maken, cadeautjes inpakken en uitnodigingen schrijven.

Gebruik de aftelkalender om de dagen af te tellen tot de verjaardag van een kind.

Karel en Kaatje

zijn
jarig!

Aftelkalender

10 9 8 7
6 5 4 3
2 1 Hoera!
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