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In deze thematip knutselen de kinderen eerst een 

paashaas met een mandje. Vervolgens bedenken 

ze allerlei spannende verhalen:  over de avontu-

ren die de paashaas meemaakt op zijn tochten 

door bos en veld als hij eieren gaat bezorgen. 

Daarna worden de verhalen in de paashazenkrant 

geplaatst.     

Het vertellen van avonturen maakte deel uit van 

de opdrachten voor mondelinge taal in kern 7. 

Deze opdracht is daar een vervolg op.

Les 1  Een paashaas knutselen

Benodigde materialen
 per kind een leeg melkpak

 een emmertje droog zand

 vellen bruin papier van 25 x 32 cm

 vellen bruin crêpepapier van 30 x 30 cm

 restjes bruin papier voor de poten en de oren

 zwart, wit en roze sitspapier 

 vouwblaadjes van 14 x 14 cm

 kranten

 lijm, schaar, nietmachine

Werkvolgorde
1 Doe 6 eetlepels zand in het melkpak. Hierdoor 

blijft de paashaas beter rechtop staan.

2 Smeer de lange zijkanten van het melkpak in met 

lijm en beplak het netjes met het grote vel bruin pa-

pier. Laat het papier aan de bovenkant uitsteken.

3 Maak van kranten een prop voor de kop. Het crêpe-

papier wordt hieromheen gevouwen, het overtolli-

ge crêpepapier wordt ineengedraaid tot een hals.

4 Steek de hals in de opening van het melkpak. 

Daarna wordt het melkpak en het nog uitstekende 

bruine papier dichtgevouwen en vastgeniet. De 

kop blijft hierdoor mooi rechtop staan.

5 Maak van de restjes bruin papier achterpoten, 

voorpoten en oren.

6 Maak de kop af met ogen, snorharen en een neusje 

van sitspapier. 
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7 Vouw een mandje van een vouwblaadje. Dit mandje 

wordt op de rug van de paashaas geplakt.

8 Als laatste wordt er een wit staartje op de haas ge-

plakt.

Les 2  Avonturenverhalen schrijven

Benodigde materialen
 Alle kinderen hebben hun paashaas op tafel staan.

 Een voorbeeld van een paashazenkrant met enkele 

verhaaltjes erin (zie pagina 3 van deze tip).

 Kopieerblad 1.

Voorbereiding
Start de les met een gesprekje over de paashaas. 

Schrijf het woord ‘paashaas’ groot op het bord. Vraag 

dan aan de kinderen:

 Waar woont de paashaas? 

 Wat doet de paashaas voor werk? 

 Wanneer heeft hij het erg druk? 

 Hoe bezorgt de paashaas de eieren? 

 Wat ziet de paashaas allemaal onderweg? 

 Wat zou er onderweg allemaal kunnen gebeuren? 

 Met welke nieuwtjes zou de paashaas uit het die-

renbos thuiskomen?

Laat tijdens het gesprek een woordveld op het bord 

ontstaan. De woorden van het woordveld kunnen de 

kinderen inspireren bij het bedenken van een ver-

haal, en ze kunnen als voorbeeld dienen voor de 

juiste spelling.

Laat de kinderen gedetailleerd ingaan op wat de 

paashaas allemaal meemaakt. Laat hen ook nieuw-

tjes uit het dierenbos verzinnen. 

Werkwijze
Vraag of de kinderen al weten dat er een echte paas-

hazenkrant bestaat. In deze krant staat het nieuws 

uit het dierenbos, en alle avonturen van de paashaas. 

Laat de paashazenkrant zien en lees enkele artikelen 

voor.

Zien de kinderen dat de krant nog lang niet vol is? Leg 

de kinderen uit dat ze de paashazenkrant vol gaan 

maken met paashaasverhalen of nieuws uit het die-

renbos.

 Deel kopieerblad 1 uit.

 De kinderen gaan alleen of in tweetallen aan het 

werk met de opdracht. Begeleid de kinderen bij het 

schrijven. Vul het woordveld aan met woorden waar-

van de kinderen graag de spelling willen weten.

 Sluit de les af met het voorlezen van de gemaakte 

verhaaltjes. 

 Maak de paashazenkrant af met de verhalen van de 

kinderen. Laat de kinderen er ‘foto’s’ bij tekenen.

Misschien kan de paashazenkrant in groep 1 en 2 

voorgelezen worden.
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