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In het juryrapport staat een enthousiaste beschrijving van het verhaal. Een verhaal waar ook veel 

activiteiten bij te bedenken zijn. Een paar ideeën waar ook weer op te variëren is, vind je hier 

beschreven. 

Begin met het boek voor te lezen op een rustige plek met een groepje kinderen. Waarschijnlijk lees je 

het niet in een keer voor, daar is het verhaal iets te lang voor. Bepaal zelf of je het prettig vindt de 

activiteiten op te pakken na iedere voorleessessie of wanneer het boek uitgelezen is. 

Bij: Laten we met taart beginnen 

PRATEN 
Spruitje zou best iets lekkers lusten. 

Wat vinden jullie lekker? 

Waar zou Spruitjes naam vandaan komen?  

DOEN 
De bakker heeft de prijs gewonnen en krijgt een mooie slinger. 

Kunnen jullie zelf een feestslinger maken? Voor als iemand jarig is bijvoorbeeld.  

Hoe moet die eruit zien en waar wil je hem van maken? 
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Bij: Allemaal witte bloemen 

PRATEN 
Hoe zijn de witte bloemen aan hun kleurtjes gekomen, denk je? Was het toverij? 

DOEN 
Wil je ook zo’n mooie bos bloemen? Maak dan met elkaar een bloemenschilderij. Ieder kind kan ook 

zijn eigen bloemenschilderij maken. 

TIP 
Ook leuk om daarna voorbeelden van bloemenschilderijen van kunstschilders te bekijken op 

beeldscherm van computer of i-pad. 

[google: bloemen van Gogh; bloemen Picasso; Jan Brueghel boeket in een vaas; fauvisme bloemen] 

 

Bij: Op bezoek bij Knorremans 

PRATEN 
Gaan jullie wel eens naar de kinderboerderij?  

Welke dieren vind je daar? 

 

Bij: Papa en Spruitje in het paleis 

PRATEN 
Papa en Spruitje gaan naar de koningin. Hoe zou het paleis eruit zien? 

Ben je wel eens in een paleis geweest? 

Wie wonen er in een paleis, denk je? 

Weet je wat het verschil is tussen een kasteel en een paleis? 
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TIP 
Door te googelen op Paleis Het Loo afbeeldingen, Paleis op de Dam afbeeldingen, vind je veel 

afbeeldingen van buiten en binnen; dat kun je natuurlijk ook doen met bekende andere paleizen. 

 

DOEN 
Teken een droompaleis en probeer dat na te bouwen met blokken/lego of knip en plak een 

droompaleis in elkaar van karton en mooi papier. 

 

TIP 
De illustraties in het boek zijn gemaakt door Marius van Dokkum. Hij is een echte schilder. Als je zijn 

naam googelt vind je zijn schilderijen. 

 

TIP 
Papa Wapper en Spruitje vinden het niet eerlijk dat de kinderboerderij geen geld meer heeft, ze gaan 

er iets aan doen. Ook jonge kinderen kun je betrekken in besluitvorming rond zaken die hen betreffen: 

de aanschaf van speelgoed, welk spel, welke activiteit, welk boek etc. 

Over hoe je dat aanpakt kun je lezen in ‘Denk groot, doe klein! Het kindercentrum als democratische 

oefenplaats’, van Anke van Keulen. Uitgeverij SWP. 

 


