Visserijavonturen met

Walter & Poes

Ontdek alle delen van de educatieve boekenreeks op www.visserijavonturen.nl
Volg de visserijavonturen van Walter & Poes op www.facebook.com/visserijavontuur
Doe inspiratie op voor in de klas op www.pinterest.com/walterenpoes

Lesidee bij titel:

Walter & Poes – Verstoppertje in de Noordzee
“Walter en Poes staan op de steiger. Ze fantaseren over hoe het er onder water uit ziet. Het is er
vast heel mooi, fantaseert Walter hardop. Poes denkt alleen maar aan lekkere visjes.”

Voorlezen
Lees het educatieve zoekboek Verstoppertje in de Noordzee voor aan de kleuters. Laat de kleurrijke illustraties zien
en vraag de klas mee te zoeken in de
tekeningen. Vraag wat ze zien, herkennen en tel samen de vissen. Praat met
de kinderen na over het boek en stel
ze bijvoorbeeld de volgende vragen:
•	Hoe ziet het er onder water uit?
•	Welke kleuren zie je?
•	Kun je de zon zien onder water?
•	Welke dieren leven onder water?
•	Kunnen planten groeien onder water?
•	Kun je zwemmen, zien en praten onder water?
Zingen
Zing samen leuke liedjes zoals visje visje in het water
of 10 kleine visjes.
Kleuren
Er zijn verschillende kleurplaten gemaakt voor de
visserijavonturen van Walter & Poes. Download ze hier.
Maken
Idee 1: Maak een onderwaterwereld in de klas: op de
muur en/of op het raam. Gebruik printvel kleurplaat
vissen, kleur de vissen in zoals ze er in het boek en in
het echt uitzien en plastificeer ze. Maak de onderwaterwereld af met een echt scheepswrak. Bekijk met de
kinderen de vissen; hun kleuren en vorm. Vertel ze hoe
de vissen heten en geef ze samen een mooie plek in de
klas, op de muur of het raam.

Idee 2: Verstop de geplastificeerde
vissen in de klas. Laat de kinderen de
vissen zoeken, net zoals in het boek.
Leg wat duikbrillen in de klas zodat ze
kunnen spelen alsof ze duiken in de
diepe Noordzee.
Idee 3: Gebruik printvel foto’s vissen met de foto’s van verschillende
vissoorten. Knip de foto van de vis in drie stukken:
kop, lijf en staart. Benoem de delen van de vis. Maak
er puzzels van. Met printvel kenniskaarten kun je de
kinderen de foto’s, illustraties en woorden bij elkaar
laten puzzelen.
Ontdekken
Nodig een visboer of beroepsvisser uit in de klas. Laat
hem in zijn werkkleding komen en vertellen over zijn
werk. Vraag of hij echte verse vis wil meenemen om
samen met de kinderen in de klas naar te kijken, aan te
ruiken en te voelen. Zelf verse vis kopen bij de visboer
en in de klas laten zien kan natuurlijk ook. Vraag dan
ook wat ijs om de vis goed koel te houden. Stel de
kinderen bijvoorbeeld de volgende vragen:
•	Wie kent deze vis?
•	Welke kleur heeft de vis?
•	Wat vind je mooi aan de vis?
•	Waar denk je dat deze vis leeft?
•	Waar zitten zijn kop, staart en vinnen?
•	Wie lust er graag vis?
•	Welke vis lust je graag?
Meer
Er zijn heel veel leuke werkjes en opdrachtjes met
het thema vis en visserij voor kleuters.
Bezoek www.pinterest.com/walterenpoes en ontdek
een zee van mogelijkheden!

Tips voor groep 1 en 2 en ook kinderen in groep 3 zullen er nog van genieten!
www.visserijavonturen.nl • www.facebook.com/visserijavontuur • www.pinterest.com/walterenpoes

Lesidee bij titel:

Walter & Poes – Aan boord van de vissersboot

Voorlezen
Lees het educatieve zoekboek Aan
boord van de vissersboot voor aan de
kleuters. Laat de kleurrijke illustraties
zien en vraag de klas mee te zoeken in
de tekeningen. Vraag wat ze nog meer
zien en herkennen. Benoem en vertel
over de vertrekken aan boord.
Praat met de kinderen na over het
boek en stel ze bijvoorbeeld de volgende vragen:
•	Hoe ziet een vissersboot eruit?
•	Welke vertrekken zijn er aan boord? Waar eet je?
Waar slaap je?
•	Wat heeft een visser aan?
•	Hoe vang je vissen?
•	Hoe maak je een visnet?
•	Waar wordt vis gevangen?
Zingen
Zing samen leuke liedjes zoals varen, varen of Berend
Botje of Schuitje varen of Schipper mag ik overvaren?

komt. Hij is dolblij dat hij een weekje in
de vakantie mee mag. Gaan jullie mee?
Idee 1: Bouw een boot in de klas. Met
een beetje improvisatie bouw je van
stukken karton of dozen een schitterende vissersboot. Laat de kinderen
zelf verzinnen hoe de boot eruitziet. Gebruik printvel boot, kleur de
patrijspoort en de schroef en plastificeer of plak ze op
karton. Geef ze vervolgens samen met de kinderen een
plek op de boot. Bespreek met de kinderen wat het is,
hoe het eruit ziet, hoe het heet en werkt.
Idee 2: Ga vissen met de zelfgebouwde boot. Laat de
kinderen schipper en bemanning spelen. Gebruik printvel kleurplaat vissen. Kleur de vissen in, plastificeer ze
en steek ze in een stuk visnet. Bekijk samen de vangst:
hoe ziet de vis eruit, hoe heet de vis, welke vorm heeft
de vis en hoeveel vis is er gevangen?

Kleuren
Er zijn verschillende kleurplaten gemaakt voor de
visserijavonturen van Walter & Poes. Download ze hier.

Idee 3: Maak met de klas kleine bootjes om mee te
spelen in de watertafel. Blijft jouw boot drijven? Zie
www.pinterest.com/walterenpoes voor handige handleidingen voor het maken van simpele bootjes die echt
kunnen drijven.

Of download de illustratie van de patrijspoort die op
printvel boot staat. Laat de kinderen tekenen wat ze
zien als ze vanuit de vissersboot door de patrijspoort
kijken. Ter inspiratie bekijk je samen de illustratie van
de patrijspoort in het boek.

Ontdekken
Nodig een visser uit in de klas en vraag of hij iets vertelt en laat zien van zijn leven op zee. Of vraag of de
klas bij zijn boot mogen kijken? Of breng een bezoekje
aan een haven waar boten liggen.

Maken
Kort verhaal: Walter is een visserszoon. Zijn vader is een
visser. Hij gaat iedere week naar zee van maandag tot
vrijdag. Walter zwaait iedere maandag zijn vader uit. En
gaat iedere vrijdag naar de haven als zijn vader thuis-

Meer
Er zijn heel veel leuke werkjes en opdrachtjes met
het thema vis en visserij voor kleuters.
Bezoek www.pinterest.com/walterenpoes en ontdek
een zee van mogelijkheden!

Tips voor groep 1 en 2 en ook kinderen in groep 3 zullen er nog van genieten!
www.visserijavonturen.nl • www.facebook.com/visserijavontuur • www.pinterest.com/walterenpoes

Lesidee bij titel:

Walter & Poes – Naar de visafslag

Voorlezen
Lees het educatieve zoekboek Naar de
visafslag voor aan de kleuters. Laat
de kleurrijke illustraties zien en vraag
de klas mee te zoeken in de tekeningen. Vraag wat ze nog meer zien en
herkennen. Praat met de kinderen na
over het boek en stel ze bijvoorbeeld
de volgende vragen:
•	Hoe wordt de vis van de vissersboot gehaald?
•	Hoe moet je vis sorteren? Op kleur? Op maat? Op
soort?
•	Wat doet een vissorteerder?
•	Hoe wordt de vis verkocht?
•	Aan wie wordt de vis verkocht?
•	Wie is weleens op de visafslag geweest?
Zingen
Zing samen leuke liedjes zoals visje, visje in het water
of 10 kleine visjes.
Kleuren
Er zijn verschillende kleurplaten gemaakt voor de
visserijavonturen van Walter & Poes. Download ze hier.
Maken
Kort verhaal: De visafslag staat vol met vis. Vis gevangen door de vissersboten. Het is 7 uur in de ochtend en

iedereen wacht op de peken (vissorteerders). De klok tikte door. Het is kwart
over 7 en er waren nog geen peken.
Maar de vis moet gelost en gesorteerd
worden. Willen jullie helpen?
Maak in de klas een grote sorteertafel.
Gebruik printvel kleurplaat vissen en
print de vellen een paar keer extra uit
zodat je van elke vissoort meerdere hebt. Kleur ze in
zoals ze er in het boek en in het echt uitzien en plastificeer ze. Leg de vissen op tafel. Naast de tafel staan
mandjes. Of gebruik hiervoor kistjes of dozen. Laat de
kinderen de vissen sorteren op vissoort, formaat, kleur
etc. Bekijk met de kinderen de inhoud van de mandjes/
kistjes. Welke vis zit erin? Hoe zien ze eruit? Hoe heten
ze? Hoeveel vis zit er in de mandjes ofwel hoeveel vis
is er gevangen door de visser?
Ontdekken
Nodig een visser, visboer of iemand die in de visafslag
werkt uit in de klas en vraag hem te vertellen over het
werk in de visafslag en spullen te laten zien.
Meer
Er zijn heel veel leuke werkjes en opdrachtjes met
het thema vis en visserij voor kleuters.
Bezoek www.pinterest.com/walterenpoes en ontdek
een zee van mogelijkheden!

Tips voor groep 1 en 2 en ook kinderen in groep 3 zullen er nog van genieten!
www.visserijavonturen.nl • www.facebook.com/visserijavontuur • www.pinterest.com/walterenpoes

Lesidee bij titel:

Walter & Poes – Vis eten in de viswinkel

Voorlezen
Lees het educatieve zoekboek Vis eten
in de viswinkel voor aan de kleuters.
Laat de kleurrijke illustraties zien en
vraag de klas mee te zoeken in de tekeningen. Vraag wat ze nog meer zien
en herkennen. Praat met de kinderen
na over het boek en stel ze bijvoorbeeld de volgende vragen:
•	Hoe ziet een viswinkel eruit?
•	Wie werkt er in een viswinkel?
•	Wat kun je kopen in een viswinkel?
•	Wie lust er vis?
•	Welke vis lust je graag?
•	Waar koop jij vis?
Zingen
Zing samen leuke liedjes zoals visje, visje in het water
of 10 kleine visjes of varen, varen.
Kleuren
Er zijn verschillende kleurplaten gemaakt voor de
visserijavonturen van Walter & Poes. Download ze hier.
Maken
Kort verhaaltje: De visboer heeft verse vis gekocht op de
visafslag. Hij neemt de vis mee naar de viswinkel. Walter
en Poes mogen helpen met de vis mooi in de vitrine neer
te leggen. Willen jullie helpen?
Idee 1: Maak een viswinkel in de klas en laat de kinderen winkeltje spelen. Gebruik printvel kleurplaat vissen,
kleur ze in zoals ze er in het boek en in het echt uitzien en plastificeer ze. Gebruik kistjes of doosjes waar
de vis in kan. Gebruik watten als ijs waar de vissen
opgelegd kunnen worden.

•	Laat de kinderen de juiste kenniskaarten van printvel kenniskaarten
bij de vissen leggen. Benoem ze,
bekijk hun kleur, vorm en praat
erover. (Gebruik deel 1 Walter
& Poes – Verstoppertje in de
Noordzee om met de kinderen de
verschillende vissen met elkaar te
bekijken en te herkennen.)
•	Speel winkeltje. Laat kinderen om beurten visboer
of klant spelen. Gebruik printvel kenniskaarten. Zet
een prijs op het kaartje. De vis heeft nu een prijs.
De kenniskaarten kunnen ook gebruikt worden als
het boodschappenlijstje van de klant. Laat de kinderen bij elkaar vissen kopen met muntjes.
•	Download printvel foto’s vissen met de foto’s van
verschillende vissoorten. Knip de foto van de vis in
drie stukken: kop, lijf en staart. Benoem de delen
van de vis. Maak er puzzels van. Met printvel kenniskaarten kun je de kinderen de foto’s, illustraties
en woorden bij elkaar laten puzzelen.
Ontdekken
Vraag een visboer in de klas met echte verse vis en laat
hem vertellen over zijn werk en de vissoorten of breng
een bezoek aan een viswinkel. Ook leuk is om samen
met de klas verschillende soorten vis te proeven. Denk
aan haring, kibbeling, gerookte makreel, garnalen.
Meer
Er zijn heel veel leuke werkjes en opdrachtjes met
het thema vis en visserij voor kleuters.
Bezoek www.pinterest.com/walterenpoes en ontdek
een zee van mogelijkheden!

Tips voor groep 1 en 2 en ook kinderen in groep 3 zullen er nog van genieten!
www.visserijavonturen.nl • www.facebook.com/visserijavontuur • www.pinterest.com/walterenpoes

Je wordt moeder. Naast luiers verschonen, voeden
en troosten wil je je kind ook iets meegeven. Iets
leren over de wereld. Die van vis, vissers en visserij. Het idee was geboren. De boekenreeks visserij
avonturen is een rondleiding van kotter tot keuken.
Mooie geschilderde illustraties met een realistisch
verhaal over waar het visje op het bord vandaan
komt. Want kinderen vinden vissen mooi en lief,
maar ook lekker!

Educatieve boekenreeks met illustraties van Denise Kruithof
In de boekenreeks visserijavonturen met Walter & Poes verschenen:

Deel 1 Walter & Poes – Verstoppertje in de Noordzee

Deel 2 Walter & Poes - Aan boord van de vissersboot

Deel 3 Walter & Poes - Naar de visafslag

Deel 4 Walter & Poes - Vis eten in de viswinkel

