
In deze les: 
*  Maken de kinderen kennis met  

‘Victory Boogie Woogie’ van  
Piet Mondriaan.

*  Leren ze wat voor voertuigen  
er zijn.

* Luisteren ze naar de boogiewoogie.
*  Maken ze hun eigen straat in  

Mondriaan-stijl.
* Ontdekken ze waar New York ligt.

Wat? ‘Victory Boogie 
Woogie’ van Piet Mondriaan
Wanneer? 1942 – 1944 
(dus ongeveer 80 jaar oud)
Wie? Piet Mondriaan was 
een bekende Nederlandse 
schilder, die vooral schilderde 
met zwarte lijnen en rode, 
gele en blauwe vlakken. 
Weetje? Mondriaan 
woonde in New York en dat 
was in die tijd al een heel 
drukke stad, met wolken-
krabbers en veel verkeer. 
Dit schilderij stelt de platte-
grond van de straten van 
New York voor.

De grote stad
 

In deze aflevering springen Pim en Pom het schilderij ‘Victory 
Boogie Woogie’ van Piet Mondriaan in en belanden ze in New York! 

Wat gaan ze beleven in de drukke stad? 

Voorbereiding
* Print het bijgeleverde schilderij uit.
* Print de bijgeleverde lijst uit.
* Print de wereldkaart uit.
*  Print voor elk kind de bijgeleverde 

zoekplaat uit.

Materialen
(optioneel)

* Zwarte stroken papier.
*  Gekleurde (vouw)blaadjes  

in vierkant en rechthoeken.

 

Opdracht 1: Samen kijken (duur: 5 minuten)
Vlakken en lijnen 
Bekijk samen de afbeelding van ‘Victory Boogie Woogie’ op 
het digibord of op print.
Wat zie je? Wat stelt het voor? Welke kleuren zijn er? 
Wat valt op? Vind je het mooi? Is het oud?

(Niets is goed of fout: laat de kinderen zelf kijken en probeer 
ze zo min mogelijk te sturen.) 

Opdracht 2: Filmpje (duur: 10 minuten)
Op avontuur 
Bekijk ‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’, 
aflevering 25 – De grote stad.
Info: In deze aflevering gaan de katten op avontuur in New York. 
Pom vindt het een beetje spannend en druk, maar Pim vindt 
de grote stad geweldig! 

Kijkvraag: Waar spreken Pim en Pom af?
(Het antwoord is: bij de hoogste wolkenkrabber. Nabespreken 
wat een wolkenkrabber is en of we die in Nederland ook hebben.)

Opdracht 3: Praten in de klas (duur: 10 minuten)
De drukke stad
In het filmpje zijn Pim en Pom in de drukke Amerikaanse stad 
New York. Pom moet even wennen aan de drukte in New York. 
Hij vindt het thuis in Nederland wel druk genoeg. 
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(Vragen aan de kinderen) 
Woon jij in een stad of in een dorp? Wat is het verschil, 
denk je? Vind je het daar druk of rustig?
Hou je van stilte en rust of juist van drukte en geluid? 
Waarom? Is het druk in jouw straat?

(Extra opdrachtje) 
Kijk eens op de wereldkaart achterin deze lesbrief. Waar ligt New York? 
Is dat ver weg? In het noorden, oosten, zuiden of westen? 

(Extra opdrachtje)
Boogiewoogie?
De boogiewoogie is niet alleen de naam van het schilderij. Het is ook 
een muziekstijl uit Amerika. De boogiewoogie speel je op een piano. 
Met een hand speel je een hele strakke melodie en met de andere hand 
doe je wat je wilt. Net als de jongen in dit filmpje.

Laat de kinderen dansen op de muziek.
Vertel dat Mondriaan gek was op deze muziek. Toen hij een oude 
man was, bewoog hij wat stijf maar hij danste nog steeds graag de 
boogiewoogie. Kunnen de kinderen dansen als de oude Mondriaan?

Opdracht 4: Filmpje (duur: 15-20 minuten)
Je straat in vlakken 
‘Victory Boogie Woogie’ stelt de stad New York voor. Kijk maar eens 
op de plattegrond achterin deze lesbrief. De lijnen zouden de straten 
van de stad kunnen zijn. De gele vlakjes zijn taxi’s. Kun jij zo’n 
Mondriaan-kunstwerk maken van jouw straat of stad?

Opdracht:
Pak een groot vel papier (A3). Plak hierop met de zwarte stroken 
papier de straten. Gebruik vierkante en rechthoekige blokjes voor 
andere dingen die je ziet in jouw straat. Wat zijn de huizen? Wat zijn 
de auto’s? En wat kun je nog meer uitbeelden met gekleurde vlakken.
(Laat de kinderen hun fantasie gebruiken en bedenken wat de vlakken 
en lijnen voorstellen. Alles is goed, niets is fout.)

Opdracht 6: Maken (duur: 15 minuten)
Opdracht voor maximaal 4 kinderen, wisselend bij elke les
Een lijst erom!
Elk kunstwerk verdient een mooie lijst. 
Een lijst is een soort raam waarin je het kunstwerk stevig en mooi 
kunt ophangen. Maken jullie een mooie lijst bij ‘Victory Boogie 
Woogie’? Gebruik de zwarte stroken en gekleurde vlakjes, 
vierkantjes en rechthoekjes uit opdracht 4.

Plaats het kunstwerk dan in je lijst en hang het op in 
de klas. Het vijfentwintigste kunstwerk hangt nu in je 
museum!
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Opdracht 5: Doen in de klas 
(duur: 10-15  minuten)
Voertuigen 
vinden  
Pim en Pom reizen allebei op 
hun eigen manier door de grote 
stad. Op skeelers, met de taxi 
en met de metro komen ze 
uiteindelijk bij de wolkenkrab-
ber. Wat voor voertuigen (her)
kennen de kinderen nog meer? 

Deel een print van de 
bijgeleverde zoekplaat uit. 
Laat de kinderen het volgende 
aangeven met kleuren:
-  Zet een rode cirkel om alle 

voertuigen met vier wielen.
-  Trek een blauw vierkant om 

alle voertuigen waarmee jij 
weleens naar school gaat.

-  Maak een gele driehoek bij alle 
voertuigen die weleens door 
jouw straat rijden.

-  Zet een zwarte streep onder 
voertuigen die kunnen vliegen.

zie pag. 3

https://vimeo.com/658103153/c03eef3dbe


Wereldkaart

NederlandNew York
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Noord

Zuid

West Oost
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De straten
 van New York
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Voertuigen vinden  


