
Dag allemaal!  

 

Ik ben Sjaak de Suppoost en ik heb jullie hulp nodig! 

 

Ik werk in het Frans Hals Museum.  

Een museum is een plek waar je naar kunst kunt kijken. Bijvoorbeeld naar 

schilderijen. Frans Hals maakte ook schilderijen. Hij is de beroemdste schilder van 

Haarlem! 

 

Ik moet goed op de schilderijen passen. Ik zorg ervoor dat de schilderijen niet 

beschadigen, en dat niemand ze komt stelen.  

 

Om alle kunstwerken zo goed mogelijk in de gaten te houden, heb ik jullie hulp 

nodig. Er hangen namelijk zó veel schilderijen in het museum, dat ik niet meer 

weet wat nu het grootste of het kleinste is. En dat is belangrijk om te weten. 

Weet je waarom? Omdat het grootste schilderij héél duur is. En het kleinste 

schilderij kan makkelijk stiekem worden meegepikt. Daarom moet ik het grootste 

en het kleinste schilderij goed in de gaten houden. Helpen jullie mij om ze te 

vinden? 

 

Op [dag] komen jullie allemaal naar het museum. Daar helpt [naam rondleider] 

jullie op weg bij de zoektocht.  

 

Om goed te kunnen zoeken, moet je ook goed kunnen kijken. Als je dat alvast 

oefent in de klas, zul je straks véél meer kunnen zien! 

 

Tot ziens in het Frans Hals Museum! 

Groetjes van  

Sjaak  



 

 

 

 

Ogengymnastiek:  

Achter je ogen zitten allemaal spieren. Die kun je trainen.  

Rol eens met je ogen. Van boven naar beneden en van links naar rechts. 

 

 

(Op je) Kop-kijken! 

Soms zie je meer wanneer je ánders naar iets kijkt. Probeer het maar! 

Maak tweetallen. Draai met je rug naar elkaar toe, en zet je benen wijd uit 

elkaar. Buig naar voren en kijk door je benen naar de ander. Zwaai eens even 

naar elkaar! Nu zie je elkaars koppie op je kop! 

 

 

Ik zie, ik zie…  

Kun jij omschrijven wat je ziet? Speel een spelletje ik zie, ik zie 

 

 

Wat is weg? 

Maak een kring. Leg vier voorwerpen op tafel. Laat één of twee kind(eren) naar 

de voorwerpen kijken en vervolgens op de gang wachten. Haal één voorwerp 

weg en vraag de kinderen terug de klas in. Weten zij welk voorwerp is 

verdwenen? Wissel van rol.  

 
 

 


