
Waar gaat het prentenboek over?
Fien en Milo willen samen buiten spelen. Milo is al 
klaar om naar buiten te gaan. Hij heeft al zijn kleren 
aan. Maar Fien niet, ze is nog helemaal bloot. Fien 
moet nog een onderbroek, hemd, daarover een jurk, 
sokken, schoenen en een jas aantrekken. Maar Fien 
heeft heel veel mooie kleren. Ze vindt het erg moei-
lijk om te kiezen! 

Voor wie?
Dit prentenboek is geschikt voor kinderen vanaf twee 
jaar. Je kunt het boek voorlezen aan een paar kinde-
ren tegelijk of steeds aan één kind apart. Kies een 
rustig plekje in de ruimte. Bijvoorbeeld op een bank 
of op een groot zitkussen. Zorg dat alle kinderen de 
prenten goed kunnen zien.

Belangrijke woorden in het prentenboek
• De woorden in de tekst kun je goed aanwijzen op 

de prenten, bijvoorbeeld: de onderbroek, de broek, 
bloot, het been, de  kleren, de jurk, het hemd, de 
sokken. 

• Voor de iets oudere en al wat meer taalvaardige 
peuters is het leuk als je ingaat op de kleuren en 
patroontjes van de kleding, bijvoorbeeld: een 
groene broek, een broek met streepjes, een hemd 
met bloemetjes of een jurk met stipjes. 

Wat kun je doen met het prentenboek?
Voor
Laat de voorkant van het prentenboek zien. Wat zien 
de kinderen? Wijs Fien en Milo aan en vertel wat Fien 
en Milo aan het doen zijn. Benoem alle kledingstuk-
ken die Fien en Milo aantrekken. 

Geef aan dat Fien en Milo samen buiten willen spe-
len, maar dat Fien nog helemaal bloot is. Kijk en luis-
ter maar ...

Tijdens 
• Wijs tijdens het voorlezen steeds de kledingstuk-

ken aan op de prenten. Ga bij de jongere peuters 
niet expliciet in op de patroontjes van de kleding 
van Fien, maar lees het wel gewoon voor. 

• Zorg voor veel variatie in intonatie, mimiek en ge-
baar om zo de verschillende woorden en begrippen 
duidelijk te maken. Bijvoorbeeld door het uitbeel-
den van de zin ‘Dat is veel te koud’ of  ‘‘Dat is veel te koud’ of  ‘‘Dat is veel te koud’ Nu heeft ze 
lekkere warme voeten’. Doe dat op een natuurlijke 
manier tijdens het voorlezen. 

• Laat de kinderen steeds met Fien meedenken en 
stimuleer zo de interactie, bijvoorbeeld:

- Welke onderbroek gaat Fien kiezen, denk je? Klopt 
dat?

- Welke sokken gaat Fien kiezen? Klopt dat?
- Welke jurk vind jij het mooist? Welke vindt Fien het 

mooist?

Puk kiest ... een prentenboek!
Auteur: Maaike van der Ploeg-Feenstra
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- En wat doet Milo steeds? Zien jullie dat?
 Beperk de reacties van de kinderen zoveel moge-

lijk tot het verhaal, zodat het verhaalbegrip niet 
wordt verstoord. 

• Begrijpen de kinderen de plot van het boek? Zien 
ze wat er gebeurd is? Fien is aan het einde van het 
verhaal helemaal aangekleed en Milo is ... Juist, 
bloot! Wat nu? Kunnen ze nu wel buiten spelen?

Na
Speel met de kinderen een deel van het verhaal na. 
Zorg voor allerlei kledingstukken: drie onderbroe-
ken, drie paar sokken, drie hemden, drie jurken, drie 
jasjes. Laat de peuter steeds een kledingstuk kiezen. 
Eerst komt de ... en dan de ... Welke wil je kiezen? Zijn 
dat zomerkleren of winterkleren? Heeft het kind het dat zomerkleren of winterkleren? Heeft het kind het dat zomerkleren of winterkleren?
nu warm of koud?
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Tip: vergeet niet het prentenboek meerdere ma-
len voor te lezen. Jonge kinderen kunnen het 
verhaal niet vaak genoeg horen! 

Tip: dit prentenboek past goed bij het Uk & Puk-
thema Oef, wat warm! In het bijzonder bij de 
kringactiviteit ‘Een warme trui’.
Leg bij de (oudere) peuters het accent op de (zo-
mer)kleding die Fien steeds kiest. 
Kiest Fien ook een sjaal? Een muts? Kiest ze een 
broek of een winterjas? Kiest Fien winterkleren 
of zomerkleren? 

Tip: het prentenboek van Fien en Milo is uitge-
voerd in stevig papier. Dat maakt het boek ook 
geschikt voor de allerjongsten. De bladzijden in 
het boek kunnen niet kapotscheuren. Houd het 
voor de allerjongsten eenvoudig. Misschien be-
grijpen ze het verhaal nog niet helemaal, dat is 
niet erg. Benoem bijvoorbeeld op elke pagina de 
fi guren Fien en Milo en wijs de kledingstukken 
aan. Bijvoorbeeld: Kijk, Fien doet de jurk aan. 
Dat is een mooie jurk! En wat zijn dat? Dat zijn 
schoenen? Goed zo! 

Tip: op de website van uitgeverij Clavis peuter
zijn twee leuke knip- en prikplaten te downloa-
den: Fien en Milo als aankleedpopjes met kle-
ding. Knippen en prikken is voor peuters nog erg 
moeilijk. Maar de kinderen vinden het vast leuk 
om de plaatjes te kleuren en te benoemen. Zie 
www.clavisbooks.com en klik op ‘kleurplaten’.


