
Dit is het vierde boekje in een serie over Fin, een kleine 
jongen, en zijn liefste vriend Snip, een slim en soms wat 
ondeugend papegaaitje. In dit boekje is het winter. Fin en 
Snip stappen warm aangekleed naar buiten en doen daar 
van alles dat herkenbaar is voor peuters. Ze verzamelen 
takjes voor de haard, geven vogels voer, glijden uit op een 
bevroren plas en als het steeds harder gaat sneeuwen, maken 
ze sneeuwpopjes. 

Het bijzondere van dit boek is dat je achter grote flappen ziet 
wat er de gevolgen zijn van wat ze ondernemen. Dit zorgt 
voor extra leesplezier, want wat gebeurt er onder die extra 
bladzijden? Zelfs al weten kinderen na herhaling heel goed 
wat ze te zien krijgen als ze de flap omdraaien, het is telkens 
opnieuw weer leuk.

OVER HET BOEK

LESTIPS

De suggesties bij dit boek zijn uitgewerkt rond het thema 
winter. Het gaat over vogels voeren, het warm en koud 
hebben, winterkleding, uitglijden en sneeuwpopjes maken. 
Het leesplezier tijdens het voorlezen van dit boek staat 
voorop en ontstaat vooral door rijke interactie. Als het 
kind door verbale en non-verbale communicatie beter 
begrijpt wat er in het boek te zien is, versterkt dit het plezier 
en waardering voor het boek. Extra beleving en wordt 
opgeroepen door naast het talige aspect vooral spel de 
nodige aandacht te geven. 

OVER DEZE LEES- EN SPELTIPS

Elly van der Linden (NL) is docent leesbevordering en 
betrokken bij landelijke leesbevorderingsprojecten zoals 
BoekStart. Zij zet zich in om het voorlezen thuis en in de 
kinderopvang te stimuleren en om baby- en peuterboekjes 
van hoge kwaliteit onder de aandacht te brengen. 
Vanwege deze achtergrond werd haar door uitgevers 
gevraagd concepten te bedenken voor boeken voor de 
jongste leeftijdsgroep. Haar doel is dat de boekjes veel 
interactie uitlokken tussen het kind en de (groot)ouder 
en kindbegeleider die dit boek voorleest. De kans dat op 
die manier plezier in boeken en voorlezen ontstaat, is dan 
het grootst. Van fijne voorleesmomenten al op heel jonge 
leeftijd heeft een kind zijn hele verdere leven profijt.  

OVER DE MAKERS
llustrator Greet Bosschaert (Brugge) is de dochter van 
de bekende kunstenaar Renaat Bosschaert. Greet is 
evenals haar vader een veelzijdig kunstenares en is actief 
in woordenwinkel Symposion vanwaar ze veel mensen 
inspireert met haar creatieve vondsten. In haar eigen atelier 
voorzag zij al vele kinderboeken van stemmige illustraties. 
Greet tekent kleurrijke prenten in potlood, acryl en 
drukinkten. Haar papegaaitje en kat figureren regelmatig 
in haar boeken. De boeken over Fin & Snip zijn haar eerste 
boeken voor heel jonge kinderen. Andere boeken van haar 
zijn: Durf ik?,  Een heel bijzondere kat, Met ons komt alles 
goed, Het erf van haan.

Winter, ontdekken, sneeuw en ijs, peuter, 
papegaai

Thema’s

1,5 tot 3 jaar

Doelgroep
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Voordat je dit boek voorleest, probeer je zelf uit hoe het werkt 
met de flappen omdat die zorgen voor verrassende effecten. 
Als jij weet wat eronder te zien, kun je het boek leuker 
voorlezen. De flappen hebben een duidelijke functie omdat 
erachter het gevolg te zien is van de acties van Fin en Snip. 

Bijvoorbeeld: Snip stapt op het ijs. Wat gebeurt er dan? Achter 
de flap zie je hoe Fin valt omdat het ijs glad is. Ook zie je op 
de pagina ernaast hoe Snip uitglijdt. Stel je voor hoe je dit gaat 
voorlezen en vertellen: is het anders bij dit ene kind dan bij dat 
groepje oudere peuters? 

VOORBEREIDING
Met de allerkleinsten zul je de volgorde van de bladzijden 
niet aan kunnen houden, omdat ze zelf het boek vast willen 
houden en er kriskras doorheen bladeren. Geef ze alle 
ruimte om dit te doen, ondersteun het boek als dat nodig 
is en laat ze in hun eigen tempo kijken en ontdekken. Er is 
bijvoorbeeld ook nog een poes die zijn eigen rol heeft. Is die 
het leukst om te volgen? Dan sluit je daarbij aan. 

De wat oudere peuters leren al wel het verband zien tussen de 
bladzijden en ontdekken een logische flow in de acties van 
Fin en Snip. 

Bijvoorbeeld: Fin heeft zijn wantjes uitgedaan en die dreigen 
te verdwijnen onder de sneeuw. Als Fin koude handen krijgt, 
wil hij zijn wantjes aandoen. Eén heeft hij gevonden, maar 
waar is het andere? Gelukkig zie je onder een flap hoe Snip 
het wantje onder de sneeuw vandaan haalt.

Je reageert als eerste op wat kinderen zelf zeggen over wat 
ze zien is. Dat krijgt voorrang op wat jij erover wilt zeggen. 
Je volgt dus in eerste instantie het kind. Daar voeg je op het 
goede moment aan toe wat de interactie verrijkt, niet alleen 
door vragen te stellen maar ook door te vertellen over wat 
er gebeurt. Kinderen horen dan van jou hoe je iets onder 
woorden brengt. Het geeft niet als ze dat nog niet precies 
allemaal begrijpen. Door herhaald horen, steken ze daar 
toch veel van op. 

Bijvoorbeeld: Dat is lief van Fin dat hij voor de vogeltjes 
buiten vogelvoer strooit. Als het sneeuwt, kunnen de vogels 
niet goed eten vinden. In het vogelhuisje liggen ook graantjes 
en staat een bakje water. Maar kijk eens wie daar zit te 
snoepen! Is dat eten voor Snip? 

Je vertelt niet alleen, maar je leest ook de zinnetjes voor. 
Daarmee zorg je dat het kind verschillende formuleringen 
hoort, in schrijftaal én in spreektaal. Ook als je denkt dat het 
kind het nog niet begrijpt, laat je de geschreven tekst horen. 

In het boek staan in schrijfletters veel klanknabootsingen en 
uitroepen, zoals brr, ho ho, oeps, krak, hola en mmmm. Laat 
de kinderen die meezeggen. Als je het boek een paar keer met 
ze hebt gelezen, weten ze al gauw welk geluid waarbij hoort. 

VOORLEZEN

Je introduceert het boek op een speelse manier om de 
kinderen in de sfeer van het boek te brengen en voorkennis 
op te roepen. Het hoeft geen ingewikkelde activiteit te zijn 
en duurt maar even.

INTRODUCTIE VAN HET BOEK

Doel: kinderen worden in de sfeer van het boek gebracht 

Blijf heel dicht bij wat de peuters zelf concreet beleven 
op een koude winterdag en maak zo bruggetje naar dit 
winterboek. Het leukst is het als ze in de sneeuw kunnen 
spelen, maar ook zonder sneeuw ervaren ze de sfeer van 
de winter en hoe het is om buiten te zijn, net als Fin en 
Snip. Iets minder sterk is het om foto’s te gebruiken die 
eerder als eens gemaakt zijn van kinderen in de sneeuw 
op het eigen (bekende) speelterrein. Daarmee kun je ook 
de link met het boek maken. 

1 . BUITEN SPELENT

Doel: kinderen worden in de sfeer van het boek gebracht; 
voorkennis oproepen over functie van kleding 

Neem het boek erbij, toon de voorkant en de eerste 
prent onder de flap. Fin is een kindje dat net als zij 
warm aangekleed buiten speelt. Gebruik een muts, das/
sjaal en wanten waarmee je een van de kinderen warm 
aankleedt. Of, als je poppenkleren hebt, doe je dat bij een 
pop of knuffel. Kijk! Net als Fin in het boek! En kijk eens 
naar Snip. Die heeft ook een das/sjaal om. Dat is grappig. 

2. JAS AAN, MUTS OP, DAS EN 
WANTEN AAN 
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NA OF TIJDENS HET VOORLEZEN

Doel: versterken begrip en beleving van wat in het boek 
gebeurt; spelplezier 

De allerleukste en meest betekenisvolle 
verwerkingsactiviteit is als de kinderen buiten 
sneeuwpopjes kunnen maken. Met twee kleine balletjes 
op elkaar staat er al een sneeuwpopje zoals in het boek 
is getekend. Een rijtje popjes naast elkaar heeft een leuk 
effect. Praat met de kinderen over wat ze doen en hoe 
de sneeuw voelt en hoe de popjes eruitzien. Vergelijk het 
resultaat met de popjes in het boek. 

SNEEUWPOPJES MAKEN

Doel: versterken begrip en beleving van wat in het boek 
gebeurt; kennis van hoe je vogels voert 

Laat de bladzijden nog eens zien van Fin die de vogels 
voert. Zien jullie buiten ook vogels? Verzin iets om 
vogelvoer op te leggen of een plekje waar je het kunt laten 
strooien door de kinderen. Let samen op het moment dat 
vogels eropaf komen. Hoe reageren de kinderen? Praat over 
wat er gebeurt, hoe de vogels het voer zien en komen eten, 
hoe ze het voer wegpikken en weer wegvliegen. 

VOGELS VOEREN

Doel: versterken van begrip en beleving van kleding op 
warme en koude dagen

Leg door elkaar kledingstukken neer die duidelijk passen 
bij warm of koud weer. Voor warm weer bijvoorbeeld: een 
zonnehoedje, slippers, zwembroekje, dun bloesje, korte 
broek. Voor koud weer bijvoorbeeld: dikke jas, muts, sjaal, 
wanten, dikke slofjes, dikke trui. Om de beurt krijgen de 
kinderen de vraag om een kledingstuk te pakken dat je 
nodig hebt als het koud is of als het warm is. Zo ontstaan 
er twee stapeltjes kleding. Leg bij het ene stapeltje het boek 
van Fin en Snip in de winter en bij het andere Fin en Snip 
in de zomer. 

WAT TREK JE AAN ALS HET KOUD IS?
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