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LESSUGGESTIES  
Petr Horáček  
De fijnste plek van de 
wereld 
(Lemniscaat)  
 
 
Haas zat met zijn konijnenvrienden 
op de top van de heuvel. Ze keken 
naar hun weiland. Dat zag er 
prachtig uit. ‘Wat denken jullie… is 
dit de fijnste plek van de wereld?’ 
vroeg Haas. ‘Natuurlijk!’ zeiden de 
konijnen. ‘Hier kunnen we 
rondrennen en tikkertje spelen.’ 
‘Maar dat kunnen we toch overal?’ 
zei Haas. De konijnen hoorden hem 
niet meer. Ze renden alweer weg. 
Ook Beer, Eend en de vogeltjes 
verzekeren Haas dat dit de fijnste 
plek van de wereld is. Maar hij 
twijfelt en gaat op reis om te kijken of er een betere plek te vinden is. Hij komt op de mooiste 
plaatsen en trekt de hele wereld rond. Om uiteindelijk één ding te ontdekken: de fijnste plek van de 
wereld is waar je vrienden zijn. 
 
DE FIJNSTE PLEK VAN DE WERELD 
 
Op reis 
De zomervakantie zit er (bijna) op. Misschien ben je, net als Haas uit De fijnste plek van de wereld, 
op reis geweest. Met de activiteiten van dit blad kun je nog even terugdenken aan je reis én reis je 
met Haas mee de wereld over. 
 
Introductie 
Vul een reiskoffer met een verrekijker, tuinlaarzen, een mandje, een paraplu, een (wandel)rugzak, 
een strandlaken en een zonnebril. Doe het boek erbij. Zet de koffer in de kring of thuis in de 
woonkamer. De kinderen ontdekken de koffer. Vraag wat dit is en waarvoor je het kunt gebruiken. 
Houd een kort gesprek over reizen of vakantie.  
Open de koffer en kijk samen wat erin zit. Ontdek het boek en lees het verhaal De fijnste plek van 
de wereld voor. Vraag na afloop op welke plekken Haas is geweest. Zijn de kinderen ook op een 
van deze plekken geweest? 
Bij elk van de voorwerpen uit de koffer horen enkele activiteiten. Ze horen bij een plek op de 
wereld waar Haas tijdens zijn reis is geweest. Reis met Haas mee en ontdek de mooiste plekken van 
de wereld. 
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Neem een voorwerp uit de koffer, kijk in het boek De fijnste plek van de wereld en doe de 
bijbehorende activiteiten. 
 
Activiteiten bij de voorwerpen uit de koffer: 
 
De verrekijker 
Haas en Uil zitten samen in het bos. Ze kijken naar het licht van de maan. Kijk in het boek De 
fijnste plek van de wereld naar de bijbehorende illustratie.  
 
De wereld door een verrekijker 
Zorg voor een wc- of keukenrol voor elk kind. Dit is de verrekijker. Geef opdrachten waarbij de 
kinderen iets door hun verrekijker moeten bekijken. Laat ook de kinderen om de beurt een opdracht 
verzinnen. Ze ervaren dat je door ‘in- en uit te zoomen’ een andere kijk op de wereld krijgt.  
 
Suggesties: 
- Zorg ervoor dat je de hele boekenkast door je verrekijker ziet. 
- Zorg ervoor dat je enkele boeken door je verrekijker ziet. 
- Zorg ervoor dat je je eigen hand door je verrekijker ziet. 
- Zorg ervoor dat je één vinger door je verrekijker ziet. 
- Zorg ervoor dat je een hele boom door je verrekijker ziet. 
- Zorg ervoor dat je één blad van de boom door je verrekijker ziet. 
 
Volg het voorwerp 
Haas loopt door het bos en ziet een vogeltje. Snel pakt hij zijn verrekijker om het beestje te volgen.  
Doe deze activiteit in tweetallen. De een heeft een verrekijker of wc-rol en de ander neemt een 
voorwerp in de hand. Hij laat dit voorwerp bewegen terwijl de ander het met zijn verrekijker volgt. 
Hierna wordt er van rol gewisseld.  
Variatie: hang het voorwerp aan een touw en laat het bewegen: heen en weer, over de grond, in de 
lucht.  
 
De laarzen 
Neem het boek De fijnste plek van de wereld erbij en blader naar de bladzijde waarop Haas door de 
velden loopt.  
Vraag de kinderen wat zij mee zouden nemen als ze op reis gaan naar een weiland.  
 
Stenen rapen 
In het weiland waar Haas doorheen loopt, liggen veel stenen. Vertel dat de boer dit niet fijn vindt. 
De stenen kunnen zijn machines beschadigen. Verzamel stenen en schrijf er cijfers op. Bijvoorbeeld 
één tot en met zes of één tot en met tien. Verstop de stenen in de tuin of op de speelplaats. Geef de 
kinderen hierna de opdracht de stenen te zoeken en in de volgorde van de getallenrij te leggen.  
Variatie: laat de kinderen de stenen op volgorde zoeken. Eerst de één, dan de twee en zo verder. 
Zien ze een steen met een getal dat nog niet aan de beurt is, dan laten ze deze liggen. 
Tip! Verstop één van de stenen niet. De kinderen zoeken de stenen en leggen ze in de volgorde van 
de getallenrij. Welke steen ontbreekt?  
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De laarzen van de boer 
Zorg voor een paar grote laarzen (volwassen maat). Bedenk met de kinderen een aantal 
beweegacties zoals rennen, klimmen, springen, hinkelen, huppelen, een koprol maken en de 
handstand doen. Kies een beweging en laat enkele kinderen deze voordoen. Geef daarna een kind 
de grote laarzen aan. Hij maakt nu dezelfde beweging. Hoe gaat dit? Wat ervaart hij? Zien de 
andere kinderen verschil met de beweging zonder grote laarzen? Hebben ze tips voor de 
laarzendrager?  
Kies hierna een andere beweging en een andere laarzendrager. Herhaal de activiteit.  
 
Het mandje 
Neem het boek De fijnste plek van de wereld erbij en blader naar de bladzijde waarop Haas door de 
boomgaarden loopt.  
Vertel de kinderen dat een boomgaard een plek is waar fruit- en notenbomen staan.  
 
De toverboomrace 
Zou Haas van het fruit in de boomgaard willen eten? Wat denken de kinderen dat Haas het liefst in 
een boom ziet hangen? 
Zorg voor twee takken of gebruik twee bomen, struiken, stukken heg in de tuin, in het bos of op de 
speelplaats. Zorg voor gekleurde repen papier. Alle kleuren kunnen worden gebruikt, behalve 
oranje. Hang de repen met wasknijpers aan de takken of in de bomen, struiken of de heg. Zorg 
ervoor dat er in beide bomen evenveel repen hangen. De repen stellen fruit voor. 
Vul twee mandjes met een gelijke hoeveelheid oranje repen papier. Dit zijn wortels. 
Vertel de kinderen dat Haas verlangend naar de fruitbomen kijkt. Waarom bestaan er toch geen 
bomen waar wortels aan groeien, denk hij. Vraag de kinderen of ze Haas kunnen helpen. Tover het 
fruit in de bomen om in wortels.  
Verdeel de kinderen in twee groepen. Elke groep vormt een rij, een flink stuk van de bomen 
vandaan. De eerste kinderen van elke rij krijgen een mandje met wortels. Op jouw teken rennen ze 
naar een boom, halen er één stuk fruit uit en verwisselen het voor een wortel uit het mandje. Deze 
maken ze met de wasknijper weer vast aan de boom. Hierna rennen ze terug, geven het mandje aan 
het volgende kind in de rij en sluiten achteraan. Welke groep heeft het eerst al het fruit omgetoverd 
in wortels?  
 
Appels plukken 
Vraag de kinderen welke fruitbomen er in een boomgaard kunnen staan. Wat is hun lievelingsfruit?  
Teken een grote boom op een vel Engels karton. Leg dit op tafel of in de kring. Zorg voor rode, gele 
of groene (tel)dopjes of knopen. Dit zijn de appels. Leg ze op de boom. Neem twee dobbelstenen, 
verschillend van kleur, bijvoorbeeld een rode en een blauwe. Elke kleur staat voor een actie. Rood 
betekent appels in de boom hangen (er groeit een nieuwe appel in de boom) en blauw betekent 
appels uit de boom halen. Zet een timer op tien minuten.  
Stop de dobbelstenen in een zakje en geef dit aan een kind. Hij grabbelt in het zakje en pakt er, 
zonder te kijken, één dobbelsteen uit. Hiermee dobbelt hij. Het aantal ogen dat hij gooit, bepaalt 
hoeveel appels hij in of uit de boom moet halen. Geef het zakje aan het volgende kind. Hij is aan de 
beurt om te dobbelen. Ga zo verder.  
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Na tien minuten of wanneer de boom leeg is, is het spel afgelopen. Tel hoeveel appels er in de 
boom hangen en hoeveel er zijn geplukt en aan de voet van de boom liggen. Waar zijn er de 
meeste? De kinderen hebben het spel gewonnen als er meer appels onder dan in de boom zijn. 
 
De paraplu 
Kijk in het boek De fijnste plek van de wereld naar de rivier met waterval waar Haas langs komt.  
 
Achter de waterval door 
Vertel dat Haas achter de waterval door kan lopen, maar… wil hij dit wel? Achter de waterval is het 
nat. Haas wil niet dat zijn vacht nat wordt en houdt niet van spetters in zijn gezicht. Hoe kan hij 
ervoor zorgen dat hij droog blijft?  
Laat de kinderen oplossingen bedenken. Noemen ze het gebruiken van een paraplu? Neem de 
paraplu erbij.  
Zet buiten de sproeier aan en laat de kinderen om de beurt met de paraplu onder de sproeier staan of 
erlangs rennen. Lukt het ze om droog te blijven? 
 
Visjes vangen 
Haas is droog achter de waterval door gekomen. In het water ziet hij allemaal gekleurde vissen. 
Haas ontdekt dat hij met de paraplu nog meer leuke dingen kan doen.  
Zet een paraplu omgekeerd neer, hang deze buiten aan een tak of het plafond of laat iemand hem 
omgekeerd vasthouden. Zorg voor kunststof vissen of opgerolde sokken die vissen voorstellen. De 
kinderen pakken ieder wat vissen en gaan een stukje bij de paraplu vandaan staan. Om de beurt 
mikken ze de vissen naar de paraplu. Hoeveel vissen komen in de paraplu terecht?  
 
De rugzak 
Haas is de bergen op geklommen en zit op de top. Hij kijkt uit over het landschap en bedenkt dat de 
vogeltjes het hier vast naar hun zin zouden hebben. Neem het boek De fijnste plek van de wereld 
erbij en bekijk de illustratie waarop Haas op de top van de berg zit.  
 
Letters verzamelen 
Sluit je ogen en prik met je vinger een letter in het boek De fijnste plek van de wereld. Pak de 
rugzak en ga in huis of in het lokaal op zoek naar voorwerpen die met deze letter beginnen. Doe ze 
in de rugzak. Kijk hierna samen wat er is gevonden. Hoeveel voorwerpen zijn er verzameld?  
 
Het verborgen voorwerp 
Haas loopt met zijn rugzak om over de bergen. Onderweg komt hij van alles tegen. Mooie dingen 
neemt hij mee in zijn rugzak.  
Stop een voorwerp met een duidelijk geluid, gewicht of vorm in de rugzak. Laat een ander raden 
wat erin zit door te voelen en te luisteren. Hij mag niet in de rugzak kijken.  
Suggesties: stenen, veren, koeienbel, kiezels, tak met een bijzondere vorm, kunststof slang. 
 
Het strandlaken 
Kijk naar de illustratie van Haas die bij de zee is aangekomen. Vanaf het strand kijkt hij naar de 
zon. Die lijkt wel honing! Wat zou Beer daar blij mee zijn!  
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Op het strandlaken 
Geef de kinderen een wit vel papier, liefst stevig papier. Laat ze hier met waterverf horizontale 
lijnen in allerlei kleuren op maken. Zorg ervoor dat de lijnen tegen elkaar aan geverfd worden, 
zodat er geen wit meer te zien is. Het vel papier wordt zo een kleurig strandlaken. Laat het drogen.  
Op een ander wit vel papier tekenen de kinderen Haas met een zwarte stift. Knip Haas uit en plak 
hem op het strandlaken. Knip het strandlaken aan de boven- en onderkant in, zodat het rafels krijgt.  
Variatie: laat de kinderen zichzelf met een zwarte stift tekenen. Ze tekenen zichzelf in badkleding. 
Knip de tekening uit en plak deze op het strandlaken. 
 
Fleurige strandlakens 
Zorg voor kleurige stukken stof of theedoeken met een patroon, bijvoorbeeld blokjes of strepen. 
Laat de kinderen de stukken stof met loose parts (schelpen, glasstenen, veren, doppen, knopen) 
versieren en zo omtoveren tot fleurige strandlakens.  
 
De zonnebril 
Op zijn rug ligt Haas in de woestijn. Hij kijkt naar de sterren.  
Blader in het boek De fijnste plek van de wereld naar de bijbehorende pagina.  
 
Donker en licht 
In de woestijn is het stil. Heel stil. Het is nacht. Haas denkt aan de gezellige geluiden van zijn 
vrienden.  
Bedenk samen een geluid dat je kan maken met je eigen lichaam. Spreek af dat het geluid alleen te 
horen is als het licht (dag) is. Wanneer het licht uitgaat (het wordt nacht), stopt het geluid en is het 
helemaal stil. Speel met het lichtknopje en laat de kinderen geluid maken bij ‘dag’ en stil zijn bij 
‘nacht’. 
 
Schaduwdieren 
Haas ligt op zijn rug in het zand. Opeens ziet hij een donkere schaduw voorbijkomen. Haas schrikt. 
Wat was dat? Hij kijk zoekend rond en ontdekt een vogel in de lucht.  
Ga op een zonnige dag naar buiten of gebruik op een bewolkte dag een felle lamp. Ga in het licht 
staan, maak met je handen leuke dieren en laat ze bewegen. Kijk naar de schaduwen.  
Variatie: maak samen met een ander een spannend of grappig beweegverhaal. 
 

Spelsuggesties geschreven door Karin Blankert en Anke van Boxmeer 
 


