
 

• Prentenboek ‘Maximiliaan Modderman 

geeft een feestje’ 

• Vingerpopje Maximiliaan 

• Confetti 

• Emmertjes, schepjes, lepels, lege wc– en 

keukenrollen 

• Zand-watertafel of een grote bak 

• Modder (zand en water) 

• Cadeaudoosje 

• Zoekplaat Maximiliaan Modderman 

• Tekenmateriaal 

 

  

In dit document vind je ideeën voor 

activiteiten bij het prentenboek Maxi-

miliaan Modderman geeft een feestje.  

Doe ze allemaal of kies er een paar.  

Zorg dat je het boek altijd zelf hebt 

gelezen voordat je het gaat voorle-

zen. Dan ben je beter voorbereid. 

 

 

 

 

 

 

• Kopieer de kleurplaat voor ieder kind 

• Zet de materialen klaar 

Dit prentenboek is geschikt bij de thema’s: 

 

• Feest 

• Verjaardag  
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1.  Introductie van het boek 
(oriëntatie op boek en verhaal, vertellen, voorspel-

len, verbanden leggen) 

 

Pak het vingerpopje en stel Maximiliaan aan 

de kinderen voor. Vertel dat je een boek 

gaat voorlezen dat over dit jongetje gaat.  

Pak het boek erbij en lees de titel, auteur en 

illustrator voor. Laat kinderen raden waar 

het boek over zal gaan. Vertel dat Maximili-

aan zijn ouders niet thuis zijn. Als dat maar 

goed gaat… 

  

2.  Voorlezen en praten over het ver-
haal 
(woordenschat, luisteren, vertellen, gesprekken voe-

ren, voorspellen, verbanden leggen) 

 

Lees het boek voor. Op de illustraties is al 

vanaf het begin af aan te zien dat het een 

kliederboel gaat worden. Besteed hier aan-

dacht aan. Voorspel samen of Maximiliaan 

de taart echt in bad zal gooien.  

 

Aan het eind van het verhaal zie je twee 

mensen aan komen lopen. Bedenk samen 

met de kinderen wie dit kunnen zijn en hoe 

ze zullen reageren op de bende. Controleer 

na het voorlezen of de voorspelling klopte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Vervolgactiviteiten 
 
Spelen met confetti 
  

Zet de zand-watertafel of een lage bak met 

confetti klaar. Zorg ook voor bakjes, emmer-

tjes, schepjes, lepels en lege wc- en keu-

kenrollen. Laat kinderen spelen met de con-

fetti. 

Dit wordt natuurlijk een rommeltje. Leg aan 

het eind van de speeltijd het spel even stil. 

Hoe zorgt Maximiliaan er in het verhaal voor 

dat alles weer schoon wordt? Kunnen wij 

dat met de confetti ook doen? Hoe kunnen 

wij ervoor zorgen dat alles weer schoon en 

opgeruimd is? Ruim samen met de kinderen 

de boel weer op. 

 

Tip: Maak van tevoren samen met de kin-

deren confetti. Laat kinderen heel kleine 

stukjes papier scheuren of gebruik een per-

forator en ponsfiguren. 

 

 
Spelen met modder 

 

Maximiliaan maakt er een kliederboel van. 

Laat kinderen buiten of in een zand-waterta-

fel kliederen met modder. 

 



Maximiliaan Modderman geeft een feestje, Joukje Akveld & Jan Jutte 
 

 

3 

Cadeautje doorgeven 

 

Stop confetti in het cadeaudoosje en zet een 

timer op ongeveer 30 seconde. Geef het ca-

deautje door. Als de timer afgaat mag het 

kind die het cadeautje vast heeft een hand 

confetti strooien.  

 
 
Kleurplaat  
 
Kopieer de kleurplaat voor ieder kind en laat 

de kinderen deze kleuren. Laat de kinderen 

na het kleuren eventueel de kleurplaat in-

smeren met lijm en er confetti overheen 

strooien. 

 
 

Zoekplaat 

 

Bekijk met een klein groepje de zoekplaat. 

De figuren uit het boek komen hierin terug. 

Ga samen met de kinderen op zoek. 

 

 

4.  Herhaald voorlezen 
(woordenschat) 

 

Besteed tijdens het herhaald voorlezen (bij-

voorbeeld in een klein groepje of met een 

individueel kind) steeds aandacht aan an-

dere woordgroepen. Dat zorgt voor een 

frisse blik op het verhaal. Maak gebruik van 

de volgende suggesties: 

 

• De teil – het water – de tuinslang – de 

kraan 

• De emoties in het boek: blij – verbaasd 

– geschrokken – boos  

 

 
 


