
Een jaar lang feesten met

Hieperdepiep hoera! Dikkie Dik is jarig. En dat vieren we graag met jou. Niet op één dag, 
niet in één week, maar het hele jaar rond, door alle seizoenen heen. In vijf lesbrieven 
 geven we je inspirerende ideeën en activiteiten om met kinderen tussen de 2 en 6 jaar de  
 verjaardag van de oranje kater te vieren.

Kinderen leren door middel van de activiteiten allerlei kattenweetjes, maken samen met 
Dikkie Dik kennis met de seizoenen en feestdagen, en ontdekken dat een verjaardag van 
een kat eigenlijk niet veel verschilt van hun eigen verjaardag.

Lesbrief 2
Lentekriebels met 
Dikkie Dik
begin maart beschikbaar

Lesbrief 5
Winterbibbers  
met Dikkie Dik
begin november  
beschikbaar

Lesbrief 3
Zomerfratsen  
met Dikkie Dik
begin juni beschikbaar

Lesbrief 4
Herfstpret met  
Dikkie Dik
begin september  
beschikbaar

De verjaardag van Dikkie Dik
• Kennismaken met Dikkie Dik 
• Jarig zijn
• Dikkie Dik-hoek
• Logeren

• Bloembollen
• Valentijnsdag
• Carnaval
• Pasen
• Koningsdag
• Moederdag

• Naar het strand
• Buiten spelen
•  Zonnebrandcrème 

smeren
• Vaderdag
• Vakantie

• Bladeren vallen
• Paddenstoelen
• Dierendag
• Halloween
• Kinderboekenweek

• Sneeuwpret
• Winterslaap
• Sinterklaas
• Kerst
•  Kerstkaarten  

maken

Lesbrief 1



Over Dikkie Dik en Jet Boeke
Jet Boeke maakte haar eerste Dikkie Dik-prentenboek voor 
het televisieprogramma Sesamstraat. De hoofdpersoon in de 
boeken is Jet haar eigen kat: Dikkie Dik. 

Op 3 maart 1978 verscheen Dikkie Dik voor het eerst op televi-
sie. Sindsdien heeft hij de harten van peuters, kleuters én hun 
ouders gestolen en is niet meer weg te denken uit de Neder-
landse cultuur. 

De afgelopen 45 jaar illustreerde en schreef Jet Boeke  
honderden verhalen. Uitgeverij Gottmer gaf in 1983 het  
eerste Dikkie Dik-boek uit en inmiddels zijn er miljoenen boe-
ken verkocht. Bijna elk huishouden in Nederland heeft min-
stens één Dikkie Dik-boek.

De populaire oranje kater is ook in het theater te zien: er  
zijn verschillende theaterproducties die door het land  
touren met verhalen over Dikkie Dik. In 2024 krijgt  
Dikkie Dik zijn eigen speelfilm in de bioscoop!  
Meer informatie lees je op 
www.dikkiedik.nl. 

Werkvormen 
De werkvormen die je inzet zijn kringgesprekken en spellen met de hele groep. Daarnaast 
zijn er creatieve activiteiten die de kinderen individueel kunnen doen. 

Materialen en voorbereiding 
Bij iedere activiteit staat een lijstje met benodigde materialen. Leg de materialen voor de 
creatieve activiteiten klaar of zet beeldmateriaal klaar op het digibord.

Doelgroep en Doel  
De lesbrieven zijn gemaakt voor kinderen van 2-6 jaar. Er zijn meerdere niveaus per 
 activiteit beschikbaar. De lesbrieven zijn inzetbaar op:
• Kinderdagverblijven
• Onderbouw basisscholen
• BSO’s
• Boekwinkels
• Bibliotheken
• Theaters
• en natuurlijk ook thuis

De lesbrieven sluiten aan op de volgende kerndoelen van de Stichting Leerplan 
 Ontwikkeling (SLO):
• Nederlands - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 4
• Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving – kerndoel 34 en 37 
• Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 40
• Kunstzinnige oriëntatie - kerndoel 54

http://www.dikkiedik.nl


Jarig zijn (kringgesprek) 
Voor dit kringgesprek moet iedereen zich wel prettig en veilig voelen. Het moet niet zo 
zijn dat een kind zich schaamt omdat hij/zij thuis geen verjaardag viert door geldgebrek 
of  religie. Help de kinderen door uit te leggen dat iedereen zijn verjaardag anders viert.

Op dikkiedik.nl/lesmateriaal onder  

lesbrief 1 vind je deze afbeelding voor op  

het digibord tijdens het kringgesprek.

Je leidt het kringgesprek in door kater Dikkie Dik voor  

te stellen. Als je een Dikkie Dik-knuffel hebt, kun je  

hem rond laten gaan in de groep. 

• Weten de kinderen wat een kater is?
• Hebben ze zelf ook een kater of poes thuis? Een echte of een knuffeldier?

Dikkie Dik is jarig
• Zijn de kinderen zelf ook jarig? Wanneer?
•  Oudere kinderen weten wanneer ze jarig zijn. Wie is als eerste jarig? En wie daarna?  

Kunnen de kinderen in een rij gaan staan in volgorde van hun verjaardag? Zo ontstaat 
er een levende verjaardagskalender. Dat levert vast een mooie foto op!

Jarig zijn is leuk! Je viert een feestje omdat je een jaar ouder bent. Je viert dat je x jaar  

geleden op deze dag bent geboren.

• Wat hoort er bij een feestje? Maak samen met de kinderen op het bord een lijstje. 
  Kaarten     Spelletjes met vriendjes

  Cadeautjes    Zingen

  Slingers     Familie en vriendjes die langskomen

  Taart

• Welke dingen op het lijstje zou Dikkie Dik ook leuk vinden?

• Wat zijn goede kattencadeautjes?
   Een kat is dol op inpakpapier, een inpaklintje of een kartonnen doos.  

Misschien vindt een kat de verpakking nog leuker dan een cadeautje.

  Een speelgoedmuisje

  Een borstel

  Een mooie tekening (liefst van een kat)

  Een slinger

Ter afsluiting van het kringgesprek kunnen de kinderen zelf een  

cadeautje voor Dikkie Dik maken (zie ‘Een tekening voor Dikkie Dik’).

http://dikkiedik.nl/lesmateriaal


Een tekening voor Dikkie Dik (activiteit) 
Kleurplaten/ansichtkaarten
Benodigdheden:
•  Op dikkiedik.nl/lesmateriaal onder ’Lesbrief 1’ vind je deze twee printbare kleurplaten op 

A4-formaat

• Wit papier of gekleurd papier (gebruik voor een kaart steviger papier)

• Potloden en stiften/wasco/propjes crêpepapier en lijm

De oudere leerlingen kunnen proberen om Dikkie Dik na te tekenen (zet een voorbeeld op 

het digibord) of een eigen poes te tekenen.

TIP: Laat de kinderen een verjaardagskaart voor Dikkie Dik maken. 

 Snij uit steviger A4-papier vier A6-kaarten. De kinderen maken op  

de voorkant een mooie tekening. Schrijf achterop een verjaardags-

wens, plak een postzegel op de kaart en stuur de kaart naar:  

Uitgeverij Gottmer 
t.a.v. Dikkie Dik 
Postbus 317, 2000 AH  HAARLEM

Wie weet stuurt Dikkie Dik wel een bedankje terug.  

Vergeet daarom niet de (adres)gegevens van de  

klas/groep/school te noteren.

http://dikkiedik.nl/lesmateriaal


Een slinger voor Dikkie Dik (activiteit) 
Benodigdheden:
•  Op dikkiedik.nl/lesmateriaal onder ‘Lesbrief 1’ vind je een sjabloon met  

Dikkie Dik-vlaggetjes om uit te printen. 
• Wit of gekleurd papier
• Scharen of prikpennen met matjes
• Potloden en stiften / wasco 
• Een lange lijn (tien meter) of per kind een lijn van vier meter
• Lijm

Knip of prik de vlaggetjes uit. De kinderen kleuren de vlaggetjes in. Ze kunnen natuurlijk ook  
zelf vlaggetjes maken.

Als een vlaggetje af is, vouw je het bij de stippellijn om, lijm je de binnenzijde van het 
 omgevouwen deel van het vlaggetje, hang je het vlaggetje over de lijn en druk je het goed 
aan. Zo maak je van alle vlaggetjes een heel lange slinger. De slinger hang je in het lokaal of 
in het gebouw.

Oudere leerlingen kunnen hun eigen slinger maken voor thuis. Ieder kind krijgt zes 
 vlag getjes met een afbeelding van Dikkie Dik en maakt zelf vier vlaggetjes. Ieder kind krijgt 
vier meter lijn. Ze hoeven niet in één keer alles in te kleuren en te maken Ze kunnen dit doen 
tussen de lessen door, op meerdere dagen of meenemen naar huis om verder af te maken.

Ballonnenpret (activiteit)
Op dikkiedik.nl/lesmateriaal onder ‘Lesbrief 1’  
vind je deze afbeelding voor op het digibord  
tijdens het spel.
 
Benodigdheden:
• Net zoveel ballonnen als kinderen
• Een dikke stift

Blaas alle ballonnen op en zet er met een dikke stift een getal op.  
Bijvoorbeeld: met 15 kinderen schrijf je de getallen 1 t/m 15 op.

Alle kinderen zitten of staan in een kring. De ballonnen liggen in de kring. Op jouw teken 
pakken de kinderen de ballonnen en gooien de ballonnen in de lucht. Als jij in je handen 
klapt, pakt iedereen een ballon vast. Hoe snel staan de kinderen op volgorde zodat er  
een opeenvolgende reeks van 1 t/m 15 ontstaat? Lukt het een tweede keer sneller?

Voor oudere kinderen vervang je de cijfers door letters.  
Bijvoorbeeld bij 16 kinderen de letters van: ‘Dikkie Dik is jarig’.  
Lukt het de kinderen om de zin te vormen?  
Welke andere woorden kunnen ze nog meer maken?

http://dikkiedik.nl/lesmateriaal
http://dikkiedik.nl/lesmateriaal


Koekhappen met Dikkie Dik (activiteit) 
Op dikkiedik.nl/lesmateriaal onder ‘Lesbrief 1’ vind je deze afbeelding voor op het digibord 
tijdens het spel.
 
Benodigdheden:
• Ontbijtkoek (let op allergieën)
• Lang touw 
• Mes/appelboor

Op een verjaardag worden allemaal leuke  
spelletjes gespeeld, zoals koekhappen.  
Snijd de ontbijtkoek in plakjes en maak  
met het mesje of appelboor een gaatje in  
elke plak. Rijg een plak ontbijtkoek aan het  
touw. Maak één kant van het touw vast aan 
een kast of ander stevig object.

Geef een kind een Dikkie Dik-knuffel of een andere knuffel in handen. Hij/zij moet Dikkie 
Dik met twee handen vasthouden en kan dus niet zijn handen gebruiken. Houd het touw zo 
hoog dat het kind er net bij kan. Lukt het om de ontbijtkoek van de lijn te happen? Voor de 
oudere kinderen kun je een theedoek als blinddoek gebruiken, dan is het iets moeilijker.

Poezendans (activiteit) 
Zet de video van het liedje Poezendans klaar op het digibord. Je vindt Poezendans op  
https://www.youtube.com/watch?v=evZILhXxuXQ

Geen feest zonder lekker dansen en zingen. Word even zelf een kat en zing en dans met 
Dirk Scheele mee met Poezendans.

http://dikkiedik.nl/lesmateriaal
https://www.youtube.com/watch?v=evZILhXxuXQ


Logeren (kringgesprek) 
Op dikkiedik.nl/lesmateriaal onder ‘Lesbrief 1’ vind je deze afbeelding voor op het digibord 
tijdens het spel.
 

Voor dit kringgesprek moet iedereen zich wel prettig en veilig voelen. Het moet niet 
zo zijn dat een kind zich schaamt omdat hij/zij nog niet durft te logeren of er kunnen 
 kinderen zijn waarvan de ouders gescheiden zijn. Soms noemt een kind dan het slapen 
in het weekend bij een ouder logeren.

Bekijk de video waarin Dikkie Dik gaat logeren. Zet de video  

Logeren klaar op het digibord. Je vindt Logeren op  

https://www.youtube.com/watch?v=LvKx9DqQtyU.

• Hebben de kinderen al eens gelogeerd? Bij wie?
• Was het spannend om ergens anders te slapen?
• Wat is er leuk aan logeren?
•  Bij wie willen ze heel graag een keer logeren? Bij opa en oma? Bij een bekende voetballer? 

Of bij een vriendje? Of bij hun huisdier in het mandje?
•  Wat neem je mee als je gaat logeren? Maak met de kinderen op het bord een lijstje.

   Pyjama       Tandenborstel

   Knuffel       Medicijnen

   Onderbroek     Voorleesboek 

Als de kinderen het niet weten, help ze dan door wat voorbeelden te geven. Noem ook 

wat rare dingen  op die je niet nodig hebt (kaplaarzen, televisie, opblaasbare eenhoorn).

•  Welke dingen op het lijstje heeft Dikkie Dik nodig als hij gaat logeren?
•  Wat heeft Dikkie Dik nog meer nodig:

   Mandje of kartonnen doos om in te slapen     Kattenbak

   Bakje voor water        Voorleesboek

   Speeltjes          Krabpaal

•  Dikkie Dik wil heel graag in de klas/in het gebouw logeren. Hij heeft dus een  
plekje nodig waar hij kan slapen. Wat is een goed plekje voor hem?

•  In het weekend en in de vakanties is er niemand in het gebouw. Hoe moet  
dat dan met Dikkie Dik? Hebben de kinderen een idee?

TIP: Heb je een Dikkie Dik-knuffel? Dikkie Dik is dol op logeren.  

Mag hij met de kinderen mee in het weekend of de vakantie? Leuk is  

om naast Dikkie Dik aan de ouders een logboek mee te geven waarin  

ze kunnen schrijven wat Dikkie Dik en het kind allemaal beleven.  

Na het weekend of de vakantie kunnen de belevenissen besproken  

worden. Zo maak je je eigen Dikkie Dik-avonturenboek.

http://dikkiedik.nl/lesmateriaal
https://www.youtube.com/watch?v=LvKx9DqQtyU


Een hoekje voor Dikkie Dik (activiteit) 
Benodigdheden:
• Een kartonnen doos of mandje
• Een kussentje of dekentje
• Kattenspulletjes zoals een speeltje, bakje voor water,  knuffel 
• Knutselspullen

Richt samen met de kinderen een hoekje in voor Dikkie Dik. Hier kan hij slapen, spelen  
en eten. In het kringgesprek ‘Logeren’ hebben de kinderen al een lijstje gemaakt. De  
kinderen kunnen de doos mooi versieren, bijvoorbeeld door Dikkie Dik’s naam op de doos 
te  schrijven. Misschien hebben kinderen thuis nog spulletjes die Dikkie Dik mag lenen. Op 
de muren kunnen de kinderen hun kleurplaten en tekeningen ophangen. En de slinger kan 
hier ook opgehangen worden. Het hoekje blijft het hele jaar, maar past zich aan de  
seizoenen aan.

Het dikke verjaardagsboek van Dikkie Dik
Wil je nog meer Dikkie Dik? Koop dan Het dikke  
verjaardagsboek van Dikkie Dik. In dit boek staan maar 
liefst 30 avonturen van Dikkie Dik. Ideaal om uit voor te 
lezen of om als beginnende lezer zelf met de oranje kat 
op stap te gaan. 

Dikkie Dik-knuffel
Heb je nog geen Dikkie Dik-knuffel in de groep?  
Deze is in verschillende formaten te koop via Bol.com. 

Leuke win- en kortingsacties
Op de Facebook- en Instagrampagina bieden we  regelmatig leuke win- en kortingsacties 
aan. Hou deze zeker in de gaten!
               @dikkiedik.nl

Deze lesbrief is de eerste uit een serie van vijf lesbrieven. De lesbrieven zijn  

uitgegeven ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van Dikkie Dik. Ze worden 

gratis aangeboden door Uitgeverij Gottmer Kinderboeken via www.dikkiedik.nl.
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