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Kleuren, kleuren, kleuren.
Oh, wat zijn er veel!
De wereld zit er vol mee,
rood en groen en geel.

Van 7 tot 15 november is de Fiep Westendorpweek 2020. Dit jaar heeft is het thema ‘Fiep
geeft alles een kleur’. Ter gelegenheid van
deze feestelijke week verschijnt Alles heeft
een kleur. Dit kleurrijke boek staat vol versjes,
vrolijke illustraties en leerzame informatie
over kleuren. Van roze muisjes, blauwe
golven tot zwarte katten.
Maar… is zwart wel
een kleur?

De kleuren van Fiep
Fiep Westendorp heeft duizenden
illustraties gemaakt en haar werk
is bijzonder kleurrijk. Al tekende ze
ook graag in zwart-wit. De eerste
illustraties van Jip en Janneke waren
juist eenvoudige zwarte silhouetjes.
Fiep koos voor deze vorm omdat het
goed werkte op krantenpapier. De
eerste aflevering van Jip en Janneke
verscheen in 1952 op de kinderpagina
van Het Parool. Dit was ook het begin
van een jarenlange vriendschap en
samenwerking met schrijfster Annie
M.G. Schmidt. De kinderboeken
van dit tweetal – van Pluk van de
Petteflet tot Floddertje – zijn nog altijd
wereldberoemd.

LESBRIEVEN

De opdrachten en werkbladen in deze
uitgave horen bij het boek Alles heeft
een kleur en zijn met name geschikt voor
kinderen van 3 tot 7 jaar. De opdrachten
zijn thuis of op school uit te voeren. Veel
plezier ermee!

Alles heeft een kleur
Fiep Westendorp, Uitgeverij Volt
Verschijnt op 3 november 2020,
€ 14,99
ISBN: 9789021423630
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Meng de regenboog
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Als je verf mengt, kun je alle kleuren van de
regenboog maken. In deze opdracht ontdekken
de leerlingen welke combinaties welke kleuren
opleveren en daarna maken ze zelf een
regenboog.

Wist je dat…
zonlicht uit de kleuren
rood, oranje, geel, groen,
blauw, paars en violet bestaat?
Je kunt ze zien als het regent en
de zon schijnt. De regendruppels
weerkaatsen het licht van de
zon en zo ontstaat een
regenboog.
Deel de werkbladen uit en bespreek met
de klas wat erop staat. In de cirkel zien de
leerlingen de drie primaire kleuren. Daarmee
kunnen ze alle andere kleuren maken.
Daaronder zien ze welke kleuren samen een
andere kleur worden. Hier gaan de leerlingen
mee aan de slag. Laat ze twee kleuren verf
mengen om te kijken of het klopt. Moedig ze
ook aan om te ervaren wat er gebeurt als ze
meer of minder van een bepaalde
kleur verf toevoegen. Wordt de
mengkleur dan donkerder of
lichter? En hoe zou dat komen?

Als de leerlingen alle drie de
mengkleuren hebben gemaakt, gaan ze
zelf een regenboog inkleuren. Onderaan
staat de kleurvolgorde van de regenboog
aangegeven. Zien de leerlingen iets
aan de volgorde van de kleuren in de
regenboog? Heeft dat misschien iets te
maken met de mengkleuren?

ONTWIKKELINGSGEBIED:

fijne motoriek en
creatieve oriëntatie

NODIG:

werkblad 1,
voor iedere leerling één,
verf en kwasten

DUUR OPDRACHT:

30 minuten

INDIVIDUEEL

LESSUGGESTIE
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WERKBLAD 1 – MENG DE REGENBOOG
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Aan wat denk jij?
Denk jij bij groen aan een boom of aan een
kikker? Of misschien aan de nieuwe jurk van je
moeder of de auto van je opa? Iedereen heeft
andere associaties bij een kleur. Dat gaan de
kinderen in deze opdracht ontdekken. Laat de
leerlingen om de beurt blind een kleurkaartje
trekken.

Wist je dat…
wit al het licht weerkaatst
en zwart geen licht
weerkaatst? Daarom is een
wit T-shirt ook veel koeler in
de zon dan een zwarte.

Wist je dat…
je licht nodig hebt om
kleuren te kunnen zien?
Lichtstralen vallen op een
voorwerp, die weerkaatsen
naar je oog wat ervoor zorgt
dat je kleur ziet.

Stel vervolgens de volgende vragen aan het
kind dat het kaartje getrokken heeft en aan de
rest van de klas:
• Waar denk je aan bij deze kleur?
• Waarom denk je daaraan?
• Welk gevoel krijg je bij deze kleur?
• Hoe komt dat denk je?

Tip: Ouders kunnen dit spel ook thuis
spelen met hun kind (en broertjes en
zusjes). Geef in dat geval de uitleg en het
knipvel mee naar huis.
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ONTWIKKELINGSGEBIED:

taal- en
spraakontwikkeling

Vergelijk de antwoorden van verschillende
kinderen. Hoe denken ze dat het komt dat
iedereen aan iets anders denkt bij een kleur?
Zijn er ook kleuren waarbij veel kinderen aan
hetzelfde denken?

NODIG:

kleurkaartjes van
knipvel 1, uitgeknipt

DUUR OPDRACHT:

10-15 minuten
EXTRA • VERDIEPINGSOPDRACHT

Voer met plusleerlingen een gesprekje over
gezegden waar kleur in voorkomt. Bijvoorbeeld:
• De prins op het witte paard (de
man van je dromen)
• Door een roze bril kijken (alles heel
rooskleurig bekijken, verliefd zijn)
• Zich groen en geel ergeren (je
ergens heel erg aan ergeren)
• Een grijze muis zijn (heel onopvallend zijn)

Weten de kinderen wat deze uitdrukkingen
betekenen? Kennen ze er nog meer? Vertel
dat de kinderen een van de gezegdes
mogen uitkiezen en daar een tekening
bij mogen maken. Kunnen de andere
leerlingen daarna raden welk gezegde ze
hebben getekend?

KLASSIKAAL IN
DE KRING

LESSUGGESTIE
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KNIPVEL 1 – KLEURKAARTJES

Kleurenbingo
Op het werkblad staan zwart-witillustraties uit
het voorleesboek Alles heeft een kleur. Kinderen
mogen de objecten en dieren van het werkblad
gaan zoeken op school, in huis en buiten.

Zien ze een auto, de zon, een kikker of een
wortel tijdens hun ontdekkingstocht? Dan mogen
ze die illustratie inkleuren in de kleur die ze zien.
Zijn alle illustraties ingekleurd? Dan hebben ze
kleurenbingo en is de opdracht klaar.

Wist je dat…
felle kleuren in de natuur
vaak waarschuwingskleuren
zijn? Een felgroene kikker of een
knalrood lieveheersbeestje
zegt eigenlijk: ‘pas op, ik
ben giftig’.
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ONTWIKKELINGSGEBIED:

oriëntatie op jezelf
en de wereld

NODIG:

werkblad 2, voor iedere
leerling één, potloden,
stiften of verf

DUUR OPDRACHT:

20-60 minuten

TIP!

Zijn bepaalde voorwerpen moeilijk te
vinden? Laat de bingokaart even liggen
en tover ’m op een later moment weer
tevoorschijn. Neem ’m bijvoorbeeld mee
tijdens een dagje naar het strand of een
wandeling door de stad!

INDIVIDUEEL

LESSUGGESTIE
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WERKBLAD 2 – KLEURENBINGO

Dit is mijn kleur

Nu de leerlingen zoveel weten over kleur,
mogen ze er zelf naar op zoek gaan. De
kinderen kiezen hun favoriete kleur of
grabbelen in een ton met gekleurde papiertjes.
Vervolgens zoeken ze afbeeldingen van deze
kleur in oude tijdschriften en kranten. Ze kunnen
de foto’s of illustraties in die kleur uitknippen
of scheuren. Gevonden? Dan plakken ze hun
uitgeknipte afbeeldingen op een wit vel.

Hang de kleurcollages op in de klas en laat de
kinderen er iets over vertellen. Stel eventueel
vragen als:
• Welke kleur heb jij?
• Wat staat er op de plaatjes die je hebt
gevonden?
• Welke plaatjes horen bij elkaar? (bijvoorbeeld
meerdere plaatjes van fruit, of van planten)
• Welke dingen op jouw plaatjes zijn er ook in
een andere kleur?
• Welke twee dingen hebben precies dezelfde
kleur?
• Welk plaatje is het lichtst en welke het donkerst?

Wist je dat…
een kameleon en octopus van
kleur kunnen veranderen? Ze nemen
vaak de kleur aan van hun omgeving,
waardoor ze zich bijna onzichtbaar
kunnen maken. Mannetjes kameleons
veranderen ook van kleur als ze indruk
willen maken op vrouwtjes of om
vijanden af te schrikken.
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ONTWIKKELINGSGEBIED:

creatieve oriëntatie
en fijne motoriek

NODIG:

oude tijdschriften, schaar,
lijm, wit vel

Wist je dat…
de Nederlandse
schilder Piet Mondriaan
wereldberoemd is vanwege
zijn schilderijen waarin hij
alleen de primaire kleuren en
zwart en wit gebruikte?

DUUR OPDRACHT:

30 minuten
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