
Lesbrief bij de voorstelling FEEST! Door stichting Potitco 
Leeftijd: 2 tot en met 6 jaar 

 
 

Nog 100 nachtjes slapen. Zo lang wil Dorus niet wachten 
op haar verjaardag. Daarom maakt ze zelf een feestje. Van 
mama mag ze lapjes knippen. Ze knipt driehoeken uit alle 
lapjes die ze ziet en maakt daar een prachtige feestslinger 
van. Als iedereen een driehoek uit zijn kleren mist, komt 
uit wat Dorus heeft gedaan. Maar als ze de mooie slinger 

zien, vieren ze met elkaar feest. 
 

 
Thema’s: FEEST, KNIPPEN, VERJAARDAG, KLEDING, AFTELLEN, NAAIEN, POLITIE 
 
Improviseer op de tekst van ‘Zakdoekje leggen’ met ‘Driehoekje leggen’ en speel het 
kringspel. Knip driehoeken uit lappen met verschillende kleuren en prints, van elke soort 
twee stuks. Geef elk kind een driehoek en leg de overige driehoeken in de kring. Tijdens het 
horen van muziek loopt de groep tussen de driehoeken door. Als de muziek stopt, zoekt 
ieder kind het bijpassende driehoekje.  
 
Kies een plek als ‘politiebureau’ en verkleed een kind als politieagent. Loop er in 
eenoptocht met de hele (verklede) groep naartoe. Speel het verhaal na en vier ten slotte 
feest met muziekinstrumenten en dansjes.  
 
 
Welke driehoeken horen bij elkaar? Kleur ze hetzelfde.  (zie bijbehorende kleurplaat). 
 
 
Verder lezen over het thema  
 
Spinnie schittert!  
 
Frank Pollet, Moniek Vermeulen  
Uitgeverij De Eenhoorn  
 
 
Hang vlaggetjes in de poppenhoek en zet een pop met feesthoedje op een versierde stoel. 
Ga er met de groep op bezoek en vier een feestje. Vraag wie van de kinderen ook bijna jarig 
is en benadruk dat het voor sommige kinderen nog heel lang duurt. Lees dan de titel van het 
boek en vraag alle kinderen hun vingers in de lucht te steken om aan te geven hoeveel 100 
(heel veel) is. Begin met tellen en luister hoe ver ze komen.  
 
Introduceer het boek (Nog 100 nachtjes slapen | Auteur en illustrator: Milja Praagman | 
Uitgeverij: Leopold | ISBN: 978 90 258 5712 7), eventueel met behulp van een vertelkastje 
en vertelplaten (vraag er naar bij uw bibliotheek). Geef na afloop het boek aan de peuters 
en laat hen ontdekken uit welk kledingstuk de driehoekjes zijn geknipt.  
 
Voer individuele gesprekjes met de kinderen door het vingerpopje Dorus met hen te laten 
praten. Stel open vragen over een verjaardagsfeest, het naaien van kledingstukken en de 
functie van een schaar. Laat hen een lapje uit een lappenmand zoeken waarvan zij 
feestkleding zouden willen hebben.  



 
Laat de kinderen experimenteren met een schaar en smalle stroken gekleurd papier. Geef 
hen een grote driehoek waarop zij de snippers plakken en maak er een slinger van.  
 
Versjes bij het thema  
 
‘Knip, knip, knip, doet de schaar’  
Uit: Kom erbij!  
Uitgeverij Leopold  
 
 
‘Eefje vindt een schaartje’  
Uit: Klap eens in je handjes  
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf  
 
 
‘Slingers’  
Uit: Seizoentjes  
Uitgeverij Clavis  
 
 
Tenslotte de tekst van het liedje: PAK JE SCHAAR (te downloaden via het contactformulier 
op onze site www.potitco.nl, samen met alle andere liedjes van de voorstelling FEEST) 
 
PAK JE SCHAAR, PAK JE SCHAAR 
KNIP KNIP KNIP KNIP HIER EN DAAR 
PAK JE SCHAAR, PAK JE SCHAAR 
WIJ ZIJN ECHT NOG LANG NIET KLAAR 
 
KNIP KNIP LAAG, KNIP KNIP HOOG 
EN NU IN EEN GROTE BOOG 
KNIP KNIP NOG WAT HEEN EN WEER 
EN DAT DOEN WE NOG EEN KEER 
 
PAK JE SCHAAR, PAK JE SCHAAR 
KNIP KNIP KNIP KNIP HIER EN DAAR 
PAK JE SCHAAR, PAK JE SCHAAR 
WIJ ZIJN ECHT NOG LANG NIET KLAAR 
 
KNIP KNIP TRAAG, KNIP KNIP SNEL 
EN NOG SNELLER WANT DAT KUN JIJ WEL 
KNIP KNIP IN EEN RECHTE LIJN 
KNIPPEN IS ECHT SUPERFIJN 
 
PAK JE SCHAAR, PAK JE SCHAAR 
KNIP KNIP KNIP KNIP HIER EN DAAR 
PAK JE SCHAAR, PAK JE SCHAAR 
EN NU ZIJN WE ECHT WEL KLAAR 
 



 
 
 
 
 
Veel plezier en tot de voorstelling. 
Namens de stichting Potitco, 
Marieloes Koopman en Wim Dam. 
 


