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Twee zwiepstaartjes, een kroontje en stoere laarzen. Keteltje is een prinses met pit!  

Koningin Moeder wil dat Keteltje een nette prinses wordt. Ze moet op les, zodat ze straks koninklijk kan 

zwaaien, lintjes doorknippen en keurig telefoneren. Laat dat maar aan Keteltje over. Met haar helikoptertje en 

met behulp van Beppie big en Sneeuwbal de kat slaat Keteltje zich overal doorheen en toont zij zich een ware 

prinses. Ze redt dieren, zingt in bad én op tv, bestelt de grootste stuiterbal ooit en ze maakt haar eerste wet: 

ieder kind moet minstens één verhaaltje voor het slapengaan voorgelezen krijgen.  

 

VRAGEN 
Prinses Keteltje heet eigenlijk Kathelijne Catherijne Josefien. Maar iedereen noemt haar Keteltje, omdat ze 

bijna altijd vrolijk is en dan opgewekt zingt als een fluitend fluitketeltje. En omdat ze soms zo boos wordt dat 

er stoom uit haar oren komt. 

Zo’n naam noemen we een bijnaam. Wie van jullie heeft ook een bijnaam? En hoe kom je aan die naam? 

 

Keteltje redt de biggen. Wat zou er met de biggen gebeurd zijn als ze dat niet had gedaan? Zijn er meer 

dieren die gered moeten worden? 

 

DOEN 
Ga net als prinses Keteltje spoorzoeken. Zet een spoor uit naar een schat (dat kan natuurlijk van alles 

zijn) met briefjes, pijlen of andere aanwijzingen die je verzint. Het spoor kan door de opvang lopen, buiten op 

het plein, door de buurt enz. 

Voordat je op pad gaat maken de kinderen een spoorzoekhoed zodat ze net als Keteltje op pad kunnen. 
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Het is heel leuk om een kaart te krijgen, dat lees je in het verhaal ‘Keteltje krijgt een kaart uit Afrika’. Geef 

alle kinderen een stevig papier op het formaat van een ansichtkaart met als ontvanger de naam van een kind 

uit de groep. Zorg ervoor dat Ieder kind een kaart krijgt. Laat de kinderen de kaart versieren. Het kan 

een portret van degene die de kaart ontvangt worden, of een thema.  

Maak van een grote doos een brievenbus en zet die buiten het lokaal. De kinderen kunnen hun briefkaart 

hierin posten. De volgende dag liggen de kaarten in het lokaal en ontvangt iedereen een kaart die speciaal 

voor hem gemaakt is. 

Je kunt natuurlijk ook kaarten laten maken en echt versturen: aan een ziek vriendinnetje, oma of opa, een 

tante etc. Dan gaan de kinderen met hun kaart met postzegel naar de brievenbus.  

 

Op bladzijde 51 staat een mooi kasteel getekend. Je kunt je eigen kasteel schilderen of tekenen. Of een 

kasteel bouwen met de blokken. 

 

Teken of schilder bij het verhaal van Keteltje en de bloemenwedstrijd een grote vaas waar alle kinderen hun 

eigen fantasiebloem in kunnen schilderen. Of zet een vaas neer en maak met de kinderen bloemen om erin 

te doen. 

 

Keteltje bedenkt een wet. Bespreek met de kinderen wat zij graag zouden willen. Bijvoorbeeld een 

uitstapje, of een nieuw speeltoestel. Daarna kunnen ze er een tekening van maken waar een expositie mee 

gemaakt wordt. 

 

 

 

  

 

 

 

 


