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De komende 3 weken zullen in het teken staan van het thema “De Pannenkoek”. 

Hierbij wordt gewerkt met de methode “ Schatkist- lezen” . Het verhaal 

“Het pannenkoekenmannetje” zal worden voorgelezen. 

De kleuters worden gestimuleerd om (zelf) spullen van huis mee te nemen, die bij 

het thema aansluiten. U kunt hierbij denken aan: graan, koekenpan, spatel, keukenschort, 

meel, (kook)boeken enz.  

Als u uw kind spullen meegeeft, wilt u de naam van uw kind op de meegenomen materialen 

zetten?  

 

Deze periode worden er geen nieuwe letters en cijfers aangeboden. Wel gaan we de letters 

en cijfers van de letter- en cijfermuur herhalen. 

 

Zelf kunt u thuis de liedjes en versjes, die in dit themanummer zijn opgenomen, 

met uw kind herhalen. Ook vindt u een korte samenvatting van het 

voorleesverhaal uit Schatkist en een lijstje met boeken die mooi aansluiten op 

het thema.  

Alvast bedankt voor uw hulp! 

En heeft u nog ideeën, passend bij dit thema, dan horen we het graag! 

 

Samenvatting van Het Pannenkoekenmannetje 

Een oud vrouwtje bakt een pannenkoekenmannetje voor een meisje uit het dorp, 

omdat zij voor het oude vrouwtje een boeketje bloemen heeft meegebracht. Als het 

oude vrouwtje en het meisje even weg zijn, klimt het pannenkoekenmannetje van 

tafel en loopt weg. Het meisje ziet het en holt erachteraan. De bakker uit het 

dorp ziet het pannenkoekenmannetje en holt er ook achteraan. Het 

pannenkoekenmannetje komt achtereenvolgens langs een houthakker en een boze 

wolf, die hem allebei graag willen opeten. Zij beginnen ook achter hem aan te 

hollen. Uiteindelijk kan het pannenkoekenmannetje niet verder, omdat hij niet 

over het water kan. Een slimme oude vos wil het pannenkoekenmannetje op zijn 

rug naar de overkant brengen. De vos laat telkens dat gedeelte van zijn lichaam 

in het water zakken waarop het pannenkoekenmannetje staat. Uiteindelijk klimt 
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het pannenkoekenmannetje op zijn snuit en wordt door de vos opgegeten. 

Lijst met boeken en verhalen: 

 

- Sonnie, de weggelopen roti-pannenkoek   D.B. Dubois 

- Neushoorns eten geen pannenkoek    Anna Kemp 

- Het pannenkoekenboek     Eric Carle 

- Een pannenkoek voor de koningin    Linda Groeneveld 

- Een dikke vette pannenkoek     Loek Koopmans 

- Bumba bakt pannenkoeken     Jan Maillard 

 

Woordenschat 

Pannenkoek Boter Vos Voorzichtig Meten  

Koekenpan Roeren Bakker Spatel Dik - dun 

Meel Gieten Sprookje Wegen  Cirkel  

Graan Waar – niet waar Verhaal  Hoeveel  Rond  

Mengen Ergens achteraan 

gaan 

koken Evenveel  Plat  

Bakken  Wolf  Heet  Warm  Schort  

 

Liedjes en versjes 

 

Elsje Fiederelsje,  

zet je klompjes bij 

't vuur.  

Moeder bakt 

pannenkoeken,  

maar het meel is 

zo duur!  

 

Tingelingelinge 

pannenkoek,  

stroop met 

rozijnen.  

Tingelingelinge 

pannenkoek,  

kom op bezoek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘k ga proberen 

'n Pannenkoek om te keren 

Ik pak gewoon de pan 

En kijk eens wat ik kan! 

JA! Gevangen! 

Oh, jammer! 
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We maken pannenkoek 

We maken pannenkoek, yeah, yeah, yeah 

Met appel of met stroop, 't is hier allemaal te 

koop     

 

We maken pannenkoek 

't is pannenkoekenfeest, en ik eet er het 

meest 

De mix die staat te wachten 

klontje boter in de pan 

Stook het vuurtje maar eens op 

en wacht dan niet te lang 

schenk dan in de rondte 

hou de pan een beetje schuin 

gooi hem drie keer door de lucht 

en de pannenkoek is bruin 

Een Pannenkoekje mag 

elke dag! 

 

We maken pannenkoek, yeah, yeah, yeah 

Met appel of met stroop, 't is hier allemaal te 

koop 

 
Ernst, Bobbie en de rest 

Pannenkoeken bakken! 

Dat wordt smullen, smikkelen, smakken 

Met aardbei, suiker, chocoladejam of stroop 

Ik kan wel 10 of 20 van die pannenkoeken op! 

Een klontje boter in de koekenpan 

Het is zo makkelijk dat iedereen het kan 

Met de pollepel schep je het beslag uit de kom 

Nu even laten knetteren, straks draaien we ‘m om 

 

Pannenkoeken bakken! 

Dat wordt smullen, smikkelen, smakken 

Met aardbei, suiker, chocoladejam of stroop 

Ik kan wel 10 of 20 van die pannenkoeken op! 

1,2,3 hup, draaien we ‘m om 

Oeps, oh oh! 

Nu moeten we eten van het plafond 

O pannenkoekje, pannenkoekje, ik wil je zo graag 

Geduld juf 

Komt straks wel weer omlaag 

Pas op, hij komt los 

Kijk uit, straks valt ie op de grond 

Opzij ik vang ‘m in mijn mond 

 

Pannenkoeken bakken! 

Dat wordt smullen, smikkelen, smakken 

Met aardbei, suiker, chocoladejam of stroop 

Ik kan wel 10 of 20 van die pannenkoeken op! 

 
Kikkerdril 
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Kleurplaat 

 

 


