
Winter 
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Versjes, verhalen, 

woordenschat

Kou, wit, Sinterklaas, Kerst

Tekst en idee Rian Visser



Winter in de kleuterklas

In de winter is het vaak koud. 
Welke dingen horen daarbij?

Koud
Koud is de nacht als
het vriest dat het kraakt,
en het ijs op het raam
kleine sterretjes maakt. Koud is de koelkast

met yoghurt en kaas,
en de vriezer met ijsjes,
die op zijn – helaas!

Koud is een huisje
gebouwd op het ijs,
de sneeuw en de hagel
op wintersportreis.

Koud is de noordpool
waar ijsberen leven,
dus heeft de natuur
ze een bontjas gegeven.
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Zacht zijn de wolken 
iPad app 
Android app

© Tekst Rian Visser 
Uit: Zacht zijn de wolken

http://www.rianvisser.nl
http://georiot.co/2lKc
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.nl.books2download.zzdw
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Als het sneeuwt  
kleurt de wereld wit

Wit
Wit is de deken
van sneeuw op het land,
de zakdoek, het laken
en het kraagje van kant. 

Wit is de ijsberg,
het zeil van een boot,
de kokmeeuw, het schaap
en de zwaan in de sloot.

Wat is altijd wit? Wat is soms wit?
Noem een paar dingen. Lees nu dit versje. 

Wit is de bloesem
die valt uit de bomen,
wit is het paard 
van de prins uit mijn dromen.

Wit is de trouwjurk,
de prop zachte watten,
en badschuim waarmee
je zo heerlijk kunt spatten. 

© Tekst Rian Visser 
Uit: Pigmentus de kleurentovenaar

© Illustratie Mark Janssen 

Pigmentus
iPad app

http://www.rianvisser.nl
http://geni.us/pigmentus
http://geni.us/pigmentus
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Oefenen met de schoen

Katinka en Boris hebben Sinterklaas gezien. En Sinterklaas zei dat ze 
vanavond hun schoen mogen zetten. Dan doet Zwarte Piet er iets in.
Maar het is pas middag. 
‘Hoe laat komt Zwarte Piet?’ vraagt Katinka.
‘Vannacht,’ zegt mama. ‘Als je slaapt.’
‘Wanneer mag ik dan mijn schoen zetten?’ vraagt Katinka.
‘Vlak voordat je gaat slapen,’ zegt mama.
‘Moet ik nog zo lang wachten?’ roept Katinka. 
‘Ja,’ zegt mama. ‘Zwart Piet komt pas als het donker is.’
Katinka zucht. Maar dan heeft ze een idee. Ze pakt een schoen van haarzelf en een schoen 
van Boris. 
‘Wat ga je doen?’ vraagt mama.
‘We gaan spélen dat Zwarte Piet komt!’ zegt Katinka. Ze zet de schoenen voor de 
verwarming. Maar ze is vergeten hoe het verder moet.
‘Jullie moeten een tekening maken voor Sinterklaas,’ zegt mama. 
Katinka en Boris krassen snel wat op een blaadje en proppen dat in hun schoen.
‘En nu?’ vraagt Katinka.
Mama geeft ze allebei een wortel en een bakje water. ‘Dat is voor het paard van 
Sinterklaas.’
Ze steken de wortels in hun schoen en zetten het water ernaast. 
‘En nu?’ vraagt Katinka weer.
‘Nu moeten jullie een liedje zingen,’ zegt mama.  
‘Sinterklaas kapoentje,’ zingt Katinka. Boris zingt ook mee. 
‘En nu?’ vraagt Katinka als ze klaar zijn met zingen.
‘Nu is het afgelopen,’ zegt mama.
‘Nee! Nu moet Zwarte Piet cadeautjes in de schoen doen!’ roept Katinka. 
Maar hoe moeten ze dat spelen? 
‘Wij gaan naar boven,’ zegt Katinka. ‘En dan speelt mama voor Zwarte Piet!’
‘Dat is goed,’ zegt mama.
Katinka en Boris spelen een tijdje boven. En dan komen ze weer beneden. Katinka pakt de 
wortel. De tekening ligt er ook nog. ‘Hé, Zwarte Piet is helemaal niet geweest!’ zegt 
Katinka. Boos kijkt ze naar mama.
Mama schrikt. Ze was het vergeten!
‘We doen het nog wel een keer,’ zegt Katinka. ‘Kom maar, Boris.’
Als Katinka en Boris boven zijn, haalt mama snel de schoenen leeg en doet er twee koekjes 
in. Daar zijn Katinka en Boris weer.
‘Alleen maar een koekje,’ bromt Katinka. ‘Je moest er een cadeautje in doen.’
‘Jullie kunnen beter wachten tot Zwarte Piet komt,’ zegt mama. ‘Ik kan het niet zo goed.’
Katinka en Boris eten hun koekje op. ‘We gaan het nóg een keer spelen!’ roept Katinka. 
Maar mama vindt het zo wel genoeg.

Sinterklaas
Voorleesverhaal Boris en Katinka
Oefenen met de schoen

Uit:

Luisterboek
Met nog meer leuke verhalen over schaatsen, 
sneeuwpop maken en Sinterklaasfeest vieren.

http://www.rianvisser.nl
http://www.rianvisser.nl/portfolio/voorleesboeken/eenechtesneeuwman/
http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1089/boris-en-katinka-1---sokjes-in-de-fluitketel
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De vos en de egel
Papa haalt het kerststalletje van zolder. Het is een klein, open 
schuurtje met een schuin dak. Op de grond ligt stro. De beeldjes 
zitten nog in een doos. Katinka mag ze uitpakken: Maria, Jozef, het kindje Jezus, twee 
herders, drie koningen, een engel en nog een heleboel dieren.
‘Waar is de vos?’ Katinka zoekt in de doos. ‘En waar is de egel?’
‘Die zijn er niet,’ zegt papa.
‘Wat jammer!’ Maar Katinka heeft zelf ook een doos met speelgoeddieren. Snel rent ze 
naar haar kamer en zoekt. Ja, daar zijn ze. Ze neemt de vos en de egel mee naar de stal.
‘Hier is de egel,’ zegt Katinka. ‘Maria mag op de rug van de egel zitten.’
Papa lacht. ‘Is Maria niet te groot is om op een egel te zitten?’
‘Zo heeft oma het aan mij verteld,’ zegt Katinka. 
‘Maria zat op de rug van een ezel,’ zegt papa. Hij laat Katinka het beeldje van de ezel zien. 
Vroeger reden mensen vaak op een paard of een ezel. Ze hadden nog geen auto’s. En 
Maria had een baby in haar buik, dus ze kon niet zo ver lopen.’
Papa zet de ezel naast Maria.
‘Was er dan geen egel?’ vraagt Katinka. 
‘Misschien wel,’ zegt papa. ‘Zet hem er maar bij.’
Katinka legt de egel op het stro. ‘En waar moet de vos?’ vraagt ze.
‘De vos?’ vraagt papa.
‘Ja,’ zegt Katinka. ‘Maria sliep in de stal van een vos, omdat er geen plaats was in de 
herberg. Dat heeft oma allemaal verteld.’
‘In de stal was geen vos maar een os,’ zegt papa. Hij pakt een beeldje. ‘Kijk, dit is de os. 
Dat is een soort koe.’
‘En de vos dan?’ vraagt Katinka.
‘Die kan wel op bezoek komen,’ zegt papa.
Katinka lacht. ‘Ja, dat is leuk!’ 
Ze zet de vos naast de os. Het kindje Jezus legt ze in een houten bakje. Het is eigenlijk de 
voerbak van de os, maar nu is het een wiegje voor de baby. Oma noemde het een kribbe.
Boven het stalletje hangt Katinka de engel. De herders mogen naast de stal staan. Die 
komen straks op bezoek om naar de baby te kijken. 
De drie koningen zet Katinka op een ander tafeltje wat verder bij de stal vandaan. Die zijn 
nog onderweg naar het stalletje.
Katinka zucht. Wat een mooie kerststal is het geworden. Met een os en een vos, een ezel 
en een egel.

Kerst
Voorleesverhaal Boris en Katinka
De vos en de egel

Uit:

Luisterboek Met nog meer 

leuke verhalen, bijvoorbeeld 

over de kerstboom versieren 

en kerststukje maken.

http://www.rianvisser.nl
http://www.luisterrijk.nl/luisterboek/1089/boris-en-katinka-1---sokjes-in-de-fluitketel
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Kerst

Kerstboom

Ik droom 
van een mooie boom,
met ballen van zilver 
en slingers van goud,
en alle kleuren
waar ik van hou.

Mijn groene boom
wordt een kleurenboom:
met een gele piek,
en rode strikken,
roze vogeltjes en paarse klokjes
en alle takken spuit ik vol
met witte vlokjes.

http://www.rianvisser.nl
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Ster

In de donkere nacht
wijst een heldere ster
drie mannen de weg.
Ze komen van ver.

Ze zoeken een kindje.
Het ligt in een stal.
Ze volgen de ster
die de weg wijzen zal.

Boven de kribbe 
waar het kindje in ligt
schijnt de heldere ster
haar goudgele licht.

Kerst

http://www.rianvisser.nl
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Winter in de kleuterklas

Twee winterse boekjes met geluid

Deze boekjes zijn verkrijgbaar in de  
iBook Store

http://www.rianvisser.nl
https://itunes.apple.com/nl/artist/rian-visser/id557877014?mt=11
http://geni.us/3bAK
http://geni.us/3147
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Een superslee
Beer heeft een slee gemaakt, maar hij komt niet vooruit. Hij gaat op 
zoek naar zijn vrienden en trekt ze door de sneeuw. Telkens als hij 
zelf getrokken wil worden is de slee kapot. Hoe kan dat? 

Dit prentenboek is een 

uitgave van het Nederlands 

Jeugdinstituut. Het is ook 

verkrijgbaar in het Turks en 

Engels. Meer informatie.

http://www.rianvisser.nl
http://www.rianvisser.nl/portfolio/prentenboeken/een-superslee-cover-nl/
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Sneeuw blazen
Dit is ontzettend leuk om te doen als 
verwerkingsopdracht bij een prentenboek over de 
sneeuw! Je hebt er vast wel een paar in de klas of thuis. 
Kies een leuke tekening uit om over te trekken op het 
zakje. Papiersnippers erin en blazen maar!

Dit heb je nodig:

• Hersluitbare diepvrieszakken

• Marker

• Rietje

• Papiersnippers uit de perforator

• Een prentenboek over sneeuw.

Bekijk op YouTube!

http://www.rianvisser.nl
https://www.youtube.com/watch?v=IFPBAnwmm0E
https://www.youtube.com/watch?v=IFPBAnwmm0E
https://www.youtube.com/watch?v=IFPBAnwmm0E
https://www.youtube.com/watch?v=IFPBAnwmm0E
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Meer digibordlessen van Rian Visser

Op rianvisser.yurls.net staan nog veel meer 
gratis digibordlessen voor het onderwijs: 
over kinderboeken, creatief schrijven, 
illustreren, geschiedenis, apps maken, 
animaties, etc. 

De boeken en een blog van Rian Visser  
vind je op www.rianvisser.nl. 

Je kunt Rian uitnodigen voor een lezing, 
schoolbezoek of workshop. Neem dan 
contact op met stichting School Schrijver 
Samenleving, www.sss.nl.

http://www.rianvisser.nl
http://rianvisser.yurls.net
http://www.rianvisser.nl
http://www.sss.nl
http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/

