
Stimuleer ouder(s) om het boekje
thuis voor te lezen en/of geef ze een
knutsel of spelidee mee. Zó gezellig
en ook nog eens heel goed voor de

taalontwikkeling! Anderstalige
ouders kun je laten zien dat ze via
Prentenboeken in alle talen ook in

hun eigen taal boekjes kunnen
luisteren en lezen met de kinderen! 
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Stimuleer lezen onder ouder(s)!



"Maximiliaan Modderman geeft
een feestje", maar Partou ook! 

Van de platen in het boek Maximiliaan
Modderman kun je gemakkelijk een
memoryspel maken (plak de plaatjes op
papieren bordjes…) of een puzzel (plaat
stuk knippen en maken maar). 

En hoe leuk is het spelletje: wat is er weg
(speelgoed onder een handdoek, 1 laten
verdwijnen en de kinderen laten raden).
Maar het wordt pas echt feest met loose-
parts, verf, zand, klei, lijm, rijst en meer.
Lekker met je handjes je eigen kunstwerk
creëren: voel maar, kneed maar, doe
maar: jouw feest!

Dobbelspel met bad en voorwerpen (voor 2 kids)
Op een grote dobbelsteen worden de afbeeldingen uit

het boek geplakt: Maximiliaan, Aap, Vogel, Taart,
Boek en Krokodil.

 
Zorg voor de volgende materialen in 2-voud (bv. dierenknuffels,

taart uit de huishoek, poppetje van lego, oud boek). Deze
corresponderen met de plaatjes op de dobbelsteen. De kinderen
rollen om de beurt met de dobbelsteen en gooien het afgebeelde

voorwerp in het bad (of een watertafel). Wanneer van 1 kind
alle voorwerpen in het bad liggen, is het spel afgelopen.

 
Zandbakactiviteit buiten

Geef de kinderen water en verschillende taart- en ijsvormpjes
voor in de zandbak. Voeg hierbij duplo poppetjes (Maximiliaan)
toe of print Maximiliaan een aantal keer uit en plastificeer dit.

Eerst lekkere zandtaartjes bakken en daarna kan het feestje
beginnen. Uiteraard wordt Maximiliaan lekker vies!



Activiteit bij het versje
Maak moddertaartjes voor

het vieze feestje! Maak
gebruik van zand, water,

gras, takjes, aarde… 
alles wat heerlijk vies is!

Ik maak een heel vies taartje
Een taartje andersom
Van modder en van gras
Weet je ook waarom?
‘tis voor een heel vies feestje
Zonder keurig, zonder net
Een feestje andersom
Vol “lekkere-vieze-
kleren-pret”!

Recept: “de smerige
lekkere kaneel (d)rolletjes”

 
Dit recept maak je met:

kant en klaar bladerdeeg (10
plakjes), 30 gram roomboter, 3

eetlepels kristalsuiker, 2
theelepels kaneel (gemalen)

 
Stap 1

Verwarm de over voor. (Kijk op
de verpakking voor de juiste

temperatuur) Leg je bladerdeeg
uit zodat het goed kan

ontdooien.
 

Stap 2
Meng de suiker en kaneel

Smelt de boter in een pannetje
 

Stap 3
Bestrijk het deeg met een
kwastje met de gesmolten
boter, verdeel daarna het
suikerkaneelmengsel of je 

deeg met boterlaagje.
 

Stap 4
Rol het deeg op en snijd de rol

in plakjes van ongeveer 1½
centimeter. De rolletjes kunnen
nu in de oven, voor ongeveer 15

minuten.
 

Eet smakelijk! 


