
Breng het verhaal 
tot leven
Voorlezen is natuurlijk altijd een

feestje, maar het wordt nog leuker

en waardevoller als je dit op een

interactieve manier doet! Geef

kinderen tijd om op het verhaal te

reageren en breng het boek tot

leven met het gebruik van

voorwerpen die bij het verhaal

passen.

Voorwerpen bij Kamperen met

Fien en Milo: 

• Tandenborstel 

• Tandpasta 

• Afwasborstel 

• Handdoek 

• Pyjama 

  (poppen formaat) 

• Emmertje + schepje (klein) 

TIP: BESTEL VIA DE 
WEBSITE VAN 
PAULINE JE EIGEN 
FIEN EN MILO 
POPJES. EEN HELE 
MOOIE 
AANVULLING OP 
DE THEMATAFEL!

Doe-tips bij Pauline Oud 
prentenboeken 

Wat leuk dat je aan de slag wil met de prentenboeken van

Pauline! In deze brief vind je volop inspiratie bij 'Kamperen met

Fien en Milo'. Veel plezier!

Bespreek vooraf welke voorwerpen er allemaal liggen en pak de voorwerpen

er tijdens het lezen bij op het moment dat ze in het verhaal aan bod komen.

Na het lezen kun je het boek, samen met de spullen, uitstallen op een tafel of

kastje (op ooghoogte voor de kinderen) zodat een aantrekkelijke thematafel

ontstaat.
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De mini-wereld is een hele mooie aanvulling op je thematafel. Waar de

thematafel vooral bedoeld is om naar te kijken kunnen kinderen met deze

uitnodigende scène het thema verder ontdekken.

Wat heb je nodig?  

• Een zand- watertafel of   

  andere grote bak 

• Mini-tentje of materiaal om 

  dit te maken 

• Kleine kampeerspullen 

• decoratie voor je mini- 

  camping (stoeltje, bloemen, 

  alles wat bij het thema past) 

• eventueel popjes van de 

  personages uit het boek  
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Maak je eigen mini-camping!
2 t/m 5 jaar

Stal de spullen netjes uit op een voor kinderen goed zichtbare plaats. Dit

wekt al snel de interesse en spel volgt dan vanzelf.  

Volg het spel van een afstand. Merk je dat het spel niet goed op gang komt

dan kun je even meespelen en kinderen in de goede richting helpen. Je kunt

het verhaal van Fien en Milo naspelen, maar spelen vanuit eigen ervaring is

natuurlijk ook heel waardevol.  

Ga ook eens het gesprek aan. Vraag wat er allemaal te doen is op de

camping. Of praat over jullie eigen vakantie. Sliepen wij ook in een tent?

Welke spullen namen we allemaal mee? Op die manier ontstaat een

koppeling tussen verhaal en werkelijkheid waardoor het spel nog meer

betekenis krijgt. 

Meer weten over deze spelvorm? In bijlage 3 

vind je tips voor je eigen mini-camping.



Wat heb je nodig?  

• Oude tijdschriften en/of  

  reclamefolders 

• Bijlage 2 kopieerblad 

• Schaar 

• Lijm 

Pak je koffer!

Leg oude tijdschriften of folders neer waaruit

geknipt en gescheurd mag worden. Geef je

kind/de kinderen een lege koffer. ‘We gaan

net als Fien en Milo onze koffer inpakken.

Wat deden zij er ook alweer in?’. Weet je kind

dit niet meer te benoemen pak het verhaal

er dan even bij. Zeg dat je kind in de folders

op zoek mag naar spullen die hij graag mee

op vakantie wil nemen, deze mag uitknippen

(of scheuren voor de jongsten) en op de

koffer mag plakken. 
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Tip: Bij mooi weer is 
het handig om deze 
activiteit buiten te 
doen. Zorg in elk 

geval voor kleding die 
vies mag worden en 
houd water en een 

handdoek bij de hand.

Aan de slag!

Wat leert je kind hiervan?
Door te benoemen wat je kind uitknipt stimuleer je de ontwikkeling van de

woordenschat. Knippen is daarnaast een belangrijke motorische vaardigheid.

Kinderen die dit nog niet kunnen leren door scheuren in elk geval met twee

handen       samen te werken. 
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Let bij knippen op dat de duim

naar boven gericht is. Lijmen

met een kwastje is het

makkelijkst. Laat kinderen

enkel lijm op de randen van

het object smeren zodat het

niet te nat wordt.

Deze activiteit is ook erg

leuk  in de kring met een

echte koffer en echte

bagage. Of draai het om:

zet een ingepakte koffer

neer en laat de kinderen

deze uitpakken..

2 t/m 4 jaar
Zoek je bagage bij elkaar en

pak net als Fien en Milo je

koffer in . 



Bijlage 1 'Kamperen met Fien en Milo'
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Tip: Bij mooi weer is 
het handig om deze 
activiteit buiten te 
doen. Zorg in elk 

geval voor kleding die 
vies mag worden en 
houd water en een 

handdoek bij de hand.
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'Ik ga kamperen en ik neem mee...'

Print de kaartjes, knip ze uit en klaar is je spel! Een perfecte oefening voor het

geheugen!.

3+



Bijlage 1 'Kamperen met Fien en Milo'
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'Ik ga kamperen en ik neem mee...'



Bijlage 1 'Kamperen met Fien en Milo'
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Tip: Bij mooi weer is 
het handig om deze 
activiteit buiten te 
doen. Zorg in elk 

geval voor kleding die 
vies mag worden en 
houd water en een 

handdoek bij de hand.
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'Ik ga kamperen en ik neem mee...'

Pak om beurten een kaart, laat die zien aan de anderen, en vertel

wat erop afgebeeld is. Leg de kaart met de afbeelding naar

beneden in het midden van de tafel. Zo kan iedereen goed

onthouden wat erop staat. Zijn alle kaarten geweest? Dan worden

de koffers gepakt!

Speluitleg

Als je aan de beurt bent zeg je 'Ik ga kamperen en ik neem mee...'

en je noemt een van de dingen die je graag mee wil nemen.

Vervolgens pak je een kaart. Is het de juiste dan mag je hem

houden en mag je nog een keer. Klopt het niet dan leg je de kaart

terug en is de volgende speler aan de beurt. Wie aan het einde de

meeste kaarten heeft verzameld wint het spel.

Met oudere kinderen kun je de kaarten ongezien neerleggen en

direct beginnen. Je weet dan van tevoren niet welke afbeelding

waar ligt en moet dit dus gedurende het spel zien te onthouden.

Veel plezier!



Bijlage 2  'Kamperen met Fien en Milo'
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Kopieerblad 'Pak je koffer!'
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Bijlage 3 'Kamperen met Fien en Milo'
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Tip: Bij mooi weer is 
het handig om deze 
activiteit buiten te 
doen. Zorg in elk 

geval voor kleding die 
vies mag worden en 
houd water en een 

handdoek bij de hand.
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Tips voor je eigen mini-camping

Materialen 

• Vlaggetjes. Wees creatief: 

  de vlaggen die je hier ziet 

  zijn eigenlijk taartdecoratie. 

• Mini emmer + schepjes 

• Mini tafeltennisspel 

• Poppenkleertjes 

• Mini wasknijpers 

Het neerzetten van een mooie scène waar kinderen uren mee kunnen

spelen kan al met heel eenvoudige middelen. Hieronder vind je enkele

tips op een rij voor materialen die je voor je camping kunt gebruiken:

Stal de materialen mooi uit in een bak met bijvoorbeeld kunstgras,

houtsnippers en/of zand. Een andere mogelijkheid is om de camping

buiten in de tuin te plaatsen.

Ondergrond

Denk vooral niet te ingewikkeld! Veel spullen heb je vast al in

huis.



Bijlage 4 'Kamperen met Fien en Milo'
Kleurplaat


