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KERAMIEKMUSEUM
PRINCESSEHOF

OP VISITE BIJ PRINSES MARIJKE VOOR DE
HULDIGING VAN KAPITEIN STAR
Prinses Marijke houdt van het verzamelen van mooie
dingen van keramiek: Kopjes, mokken, vazen, borden
en nog veel meer. Het hele museumpaleis staat er
vol mee. Kapitein Star heeft op zijn laatste reis de
Magneetberg verslagen. Daardoor zullen er veel minder
schepen vergaan. Daarom wil prinses Marijke de
kapitein huldigen en heeft ze veel spullen uitgestald
die met de zee en varen te maken hebben. Ze noemt
het haar ‘gezonken schatten’. Prinses Marijke wil de
huldiging graag bijzonder maken en nodigt de kinderen
uit hierbij aanwezig te zijn. Dan laat ze ook graag
haar ‘gezonken schatten’ zien; de kapitein kan daar
natuurlijk ook over vertellen

INGANG

ALGEMENE INFORMATIE
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
• Voorbereiding museumbezoek in de klas:
-- gouden envelop open maken en de
uitnodigingsbrief voorlezen en de poster
ophangen in de klas
-- verhaal ‘kapitein Star en de Magneetberg’ laten
zien / voorlezen
-- animatie bekijken, etiquette oefenen
-- sjerp met eigen ‘schat’ maken
-- cadeau maken voor de huldiging van kapitein Star
• Op visite bij prinses Marijke en kapitein Star in het
Keramiekmuseum Princessehof
• Optioneel: beeldende verwerkingsopdracht: een
schat maken

DOELGROEP
Primair onderwijs groep 1 en 2

BEGRIPPEN
Museumpaleis, verzamelen, keramiek, klei, op visite
bij prinses Marijke, etiquette, varen, zinken, schatten,
klanken, keramiekoven, magneet

VOORBEREIDING MUSEUMBEZOEK IN DE KLAS
1. Uitnodiging van de prinses
Voorafgaand aan het museumbezoek krijgen de
kleuters een GOUDEN ENVELOP met de uitnodiging
van prinses Marijke om bij haar op bezoek te komen. Dit
wordt gedaan aan de hand van:
• de gouden envelop openen en de uitnodigingsbrief
voorlezen.
• de poster, de beeldende uitnodiging bespreken en
ophangen in de klas.
• het verhaal van kapitein Star laten zien/ voorlezen
• samen deze uitnodiging bespreken. Wat voor
‘schat’ nemen jullie als cadeau mee voor de
huldiging van kapitein Star?
	Tip: de kinderen kunnen allemaal een kleine
tekening (A5) maken over het verhaal, die de
leerkracht tot een boekje bundelt.
2. Animatie en oefenen etiquette
Op bezoek gaan bij Prinses Marijke en de huldiging van
kapitein Star bijwonen is een bijzonder feestje. Bekijk
vooraf samen in de klas de animati, zodat de kinderen
weten hoe ze de prinses kunnen begroeten. Hierin
wordt de etiquette uitgelegd. Na afloop kunt u deze
etiquette met de kleuters oefenen. De kapitein weet
niet hoe het hoort, de kinderen moeten het hem leren.
De volgende etiquette worden behandeld:
• Als je op bezoek gaat bij prinsessen wil je er
feestelijk uitzien! Je lievelingskleren met een
mooie sjerp met jouw schat. Wat verzamel jij, wat
is jouw schat?
• Recht op lopen. Dit kunt u met de kleuters oefenen
met een boek of spons o.i.d. op het hoofd.
• Buigen wanneer je de prinses ontmoet.
• Prinses aanspreken met prinses Marijke
3. Een sjerp maken
De kleuters maken een sjerp
die ze tijdens het bezoek aan
de prinses dragen.
Idee: crêpepapier in repen
knippen, uitrollen, nietje erin,
en klaar!
Op de sjerp kan een
medaillon ( zie werkblad)
geniet worden waarop de
kleuters kunnen tekenen
welke schat ze zelf hebben.

HET MUSEUMBEZOEK
Op visite bij prinses Marijke in het Keramiekmuseum
Princessehof
Duur: 60 minuten
De kinderen ontmoeten kapitein Star in de tuin, waar
hij zenuwachtig rondloopt omdat hij nog nooit bij een
prinses op bezoek is geweest. Hij is zo zenuwachtig
dat hij zijn cadeau voor de prinses al kwijt geraakt is.
De kinderen helpen hem zoeken. Dan worden ze door
de beveiliging binnen gelaten en naar de kapstokken
gebracht, de beveiliging gaat de prinses roepen. Tot de
prinses verschijnt is de leerkracht verantwoordelijk
voor een goede gang van zaken: jassen en tassen aan
de kapstok en rustig gaan zitten. Dit moet de kapitein
ook, die is immers nog nooit eerder hier geweest.
In het museum ontdekken de kinderen spelenderwijs
samen met prinses Marijke en kapitein Star hoe de
prinses woont, dat keramiek breekbaar is, dat een schip
kan zinken, maar dat keramiek heel lang onder water
goed kan blijven, hoe men vroeger keramiek verpakte,
hoe je van klei ‘kogels’ kan draaien.
Tot slot wordt de kapitein gehuldigd.
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TIP: op de sjerp / medaillon
graag ook groot de naam
van het kind schrijven.
Zodat de prinses en de kapitein de namen goed kunnen
lezen.

Tips
• Bespreek samen het museumbezoek. Wat voor
afspraken maken jullie samen?
• Tijdens het bezoek wordt de groep in tweeën
gesplitst. Denk vast na over een geschikte
tweedeling van de groep.

Voorbeelden van afspraken
• In het museumpaleis loop je rustig, je rent niet
• Je kijkt met je ogen, niet met je handen
• Je praat rustig en luistert naar elkaar
• Je blijft bij je groepje

BEELDENDE VERWERKINGSLES
Een schat maken - van keramiek – bijvoorbeeld
muntjes gemaakt van klei.
• klei tot lap rollen, de kinderen er een afdruk in laten
maken / reliëf
• met een holle buis/ koekjesvorm uitsteken
Ter inspiratie:
Boekentips voor op school:
- Woeste Willem - Dieter en Ingrid Schubert, Lemniscaat
- Ik zie, ik zie.. Een schip vol Schatten - Walter Wick,
Ploegsma
- via dbieb themacollectie aanvragen via
leesconsulent/mediacoach
Op school doen:
Wat is een magneet, wat trekt naar de magneet toe en
wat niet? Zie werkblad magneet.
Op de site www.proefjes.nl. staan een aantal proefjes
over magnetisme.
Er is ook een aflevering van de Beestenboerderij
(Schooltv) over aantrekkingskracht: https://schooltv.nl/
video/beestenboerderij-aantrekkingskracht/
Watertafel - wat drijft en wat zinkt? Zie werkblad Wat
drijft en wat zinkt.
Doelen
De kleuters …
• hebben een positieve beleving van het museum.
• ontdekken wat keramiek is, en dat je dit ook thuis,
op school en eigenlijk overal kunt vinden!
• ontdekken hun eigen talenten en dat ze elkaar
kunnen helpen.
• ontdekken de relatie tussen schepen, handel en
keramiek.
• ontdekken hoeveel verschillende voorwerpen er
allemaal van keramiek zijn gemaakt.
• weten hoe ze een prinses moeten begroeten en
bekijken de tentoonstelling ‘gezonken schatten’
van het Keramiekmuseum Princessehof.

