
In deze les: 
*  Maken de kinderen kennis met  

het beroemde schilderij  
‘Het puttertje’ van Carel Fabritius.

*  Maken de kinderen kennis  
met woorden van vroeger.

*  Benoemen en ontdekken de  
 kinderen hun talent door het  
doen van een trucje.

*  Leren de kinderen zich te  
verplaatsen in een ander  
(in dit geval in een dier).

Wie? Carel Fabritius
Wanneer? 1622 – 1654 
(dus zo’n 350 jaar geleden).
Wat? Vooral portretten, 
stillevens en stadsgezichten.
Weetje? Fabritius was een 
van de beste leerlingen van 
Rembrandt. Hij is heel jong 
gestorven. Hij is omgekomen 
bij de ontploffing van het 
Kruithuis in Delft waar hij in 
de buurt woonde. Ook een 
deel van zijn werk is hierbij 
verloren gegaan.

Vrij als een vogeltje 
In deze aflevering duiken Pim en Pom in het schilderij

‘Het puttertje’ van Carel Fabritius. Wat kunnen de kinderen 
ontdekken in dit kunstwerk? En wat leren ze nog meer?

Voorbereiding
* Print het bijgeleverde kunstwerk uit.
* Print de bijgeleverde lijst uit.

Materialen
(optioneel) 

*  Veertjes en/of takjes voor  
opdracht 6.

*  Knutselmateriaal, verf en  
kwasten voor opdracht 6. 

 

Opdracht 1: Samen kijken (duur: 5 minuten)
Vogeltje
Bekijk samen de print van het schilderij ‘Het puttertje’ op 
het digibord of op print. Let op: in het echt is dit een klein 
schilderijtje!
Wat zie je? 
Wat stelt het voor? 
Vind je het mooi? Is het oud? 
Wat valt op? 
Zie je gekke dingen? 
(Niets is goed of fout: laat 
de kinderen zelf kijken en probeer ze zo min mogelijk te sturen.)

Opdracht 2: Filmpje (duur: 10 minuten)
Aan de ketting
Bekijk ‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’, 
aflevering 2 – ‘Het puttertje’.
Info:  In deze tweede aflevering ontmoeten de katjes een vogeltje 
dat vastzit aan een kettinkje. Pim vindt het zo zielig, dat hij hem 
bevrijdt zodat hij lekker naar buiten kan vliegen. Maar als Pom het 
puttertje juist waarschuwt voor alle gevaren buiten weet hij niet  
meer wat hij moet kiezen: het veilige leven binnen of het vrije 
leven buiten…

Kijkvraag vooraf: 
Waarom heeft de vogel een kettinkje aan zijn pootje? 
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Opdracht 3: Verwerking van het thema talent 
en oefenen (duur: 10 minuten)
Kunstjes doen 
Huisdieren waren vroeger heel belangrijk voor mensen. Mensen hadden 
natuurlijk nog geen tv of tablet, dus ze keken graag naar trucjes van hun 
huisdieren. In het filmpje moet het vogeltje een trucje doen om de 
volwassenen te vermaken. 

(Vragen aan de kinderen)
Is het leuk voor het vogeltje om trucjes te doen?
Zou dit nu nog steeds gebeuren? 
Ken jij meer dieren die trucjes moeten doen om mensen te vermaken? 
Zo ja, welke? (Denk aan: hond geeft pootjes, dolfijnen in het Dolfinarium)
Wie uit de klas kent er ook een trucje? Zou je het aan de andere kinderen 
kunnen leren?

Opdracht 4: Doen in de klas (duur: 10 minuten)
Grappige woorden van vroeger  
Het vogeltje in het filmpje heet het puttertje. Hij wordt zo genoemd  
omdat hij met een klein emmertje water uit een bakje kan halen.  
Dat noemden ze vroeger ‘putten’, omdat water uit een put kwam. 
Nu gebruiken we dat woord niet meer. Kennen jullie deze vier  
oude woorden? Wat zouden ze betekenen? (zie pag. 3 voor digibord)
Puik – [vet, cool, gaaf]
Kloffie – [oude kleding]
Paljas – [grappenmaker]
Ginnegappen – [giechelen]
 

Opdracht 6: Maken (duur: 15 minuten)
Opdracht voor maximaal 4 kinderen, 
wisselend bij elke les.
Een lijst erom!
Elk schilderij 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 dit schilderij? Versier de 
geprinte lijst op een manier die past bij het schilderij van Carel Fabritius! 
Bijvoorbeeld met veertjes of met takjes, zodat het net een nestje is.

Plaats het schilderij dan in je lijst en hang het op in de klas. Het tweede 
kunstwerk hangt nu in je museum!
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Opdracht 5: Vragen 
(duur: 5-10 minuten)
Vier seizoenen
Het puttertje moet eigenlijk 
kiezen: wil hij iets onbekends 
gaan ontdekken of toch liever 
veilig in zijn kooi blijven? Vind 
jij het ook weleens moeilijk om 
te kiezen? Wanneer is kiezen 
voor jou moeilijk?

In deze opdracht krijgen de 
kinderen keuzes voorgelegd. 
>  Kiezen ze voor antwoord 1?  

Dan lopen ze naar de ene kant 
van de klas. 

>  Kiezen ze voor antwoord 2?  
Dan gaan ze snel naar de andere 
kant. Wat kiezen ze?

Zou je liever…
-  elke dag friet mogen eten (1) of 

liever nooit meer tanden hoeven 
poetsen (zonder dat de tandarts 
het merkt) (2)?

-  altijd binnenspelen (1) of  
altijd buitenspelen (2)?

-  zelf weten hoe laat je naar  
bed mag (1) of  
liever zelf weten wat je eet (2)?

-  wonen in een pretpark (1) of  
liever altijd op vakantie zijn (2)?

-  kunnen vliegen (1) of  
liever onder water kunnen  
ademen (2)?

(Verzin hier zelf gerust leuke
 keuzes/dilemma’s!)



Ginnegappen

Puik
Kloff ie

Paljas
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