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Lieve kinderen,

Ik ben prinses Marijke en ik woon in mijn prachtige museumpaleis het Princessehof in Leeuwarden. 
Omdat ik zo goed ben in verzamelen, is mijn paleis veranderd in een museumpaleis. Ik ben namelijk dol 
op keramiek. Bordjes, kopjes, schoteltjes, beeldjes. Dat wil ik graag aan jullie laten zien…. op school!

Ja jullie lezen het goed! Ik, prinses Marijke, kom graag bij jullie op visite in de klas. Ik wil jullie namelijk 
vragen om mij te helpen. Zoals jullie in het filmpje hebben gezien, is er iets heel ergs gebeurd: Mijn 
lievelingsbeeld in de museumtuin is kapot gegaan! Ik ben er zo verdrietig van! Er zit niets anders op 
dan een nieuw beeld te zoeken.

Dit wil ik graag samen met jullie doen! Ik heb alvast wat beelden in mijn museumpaleis gezet, en 
Tuinman Knoop heeft ook een aantal nieuwe beelden voor me uitgezocht, vertelde hij. Maar ik kan niet 
kiezen: ze zijn allemaal zo prachtig mooi! Willen jullie me helpen?

Wanneer ik bij jullie in de klas ben, wil ik graag met jullie op zoek gaan naar een nieuw beeld voor in 
mijn museumtuin. Helaas lukt het Tuinman Knoop niet om mee te komen naar jullie school. Hij past op 
het museumpaleis wanneer ik bij jullie in de klas ben. 

Ik kijk ernaar uit om jullie te 
ontmoeten op school.

Tot gauw! Veel liefs, prinses Marijke

Psst. Ik wil prinses Marijke graag verrassen. Ze is zo verdrietig dat 
haar lievelingsbeeld stuk is! 

Jullie kunnen me helpen haar op te vrolijken! De prinses is dus dol 
op beeldjes van keramiek en ze heeft er nooit genoeg. Willen jullie 
prinses Marijke een mooi beeldje van keramiek geven wanneer ze 
bij jullie in de klas komt?

Prinses Marijke is dol op cadeautjes! Misschien vrolijkt de prinses 
daar dus wel wat van op! Ik weet zeker dat prinses Marijke heel blij 
wordt van zo’n verrassing. En ik trouwens ook! Ik reken op jullie!

Groetjes, tuinman Knoop
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Lieve kinderen,

Ik, prinses Marijke, nodig jullie van harte uit om op visite te komen in mijn museumpaleis. Hier laat 
ik jullie ontzettend graag mijn verzameling zien. Ik ben zo goed in verzamelen, dat mijn paleis 
is veranderd in een museumpaleis. Ik ben namelijk dol op keramiek. Bordjes, kopjes, schoteltjes, 
beeldjes; ik verzamel het allemaal.

Niet alleen in mijn museumpaleis staan spullen van keramiek, maar ook in mijn museumtuin. Daar 
stond ook mijn lievelingsbeeld. Zoals jullie al hebben kunnen zien in het filmpje, is er iets heel ergs 
gebeurt: Mijn lievelingsbeeld is kapot gegaan! Ik ben er zo verdrietig van! Er zit niets anders op dan 
een nieuw beeld te zoeken.

En jullie kunnen me hiermee helpen wanneer jullie op bezoek komen! Tuinman Knoop heeft nieuwe
beelden uitgezocht, ze staan in het mijn museumpaleis, maar ik kan niet kiezen: ze zijn allemaal 
zo mooi! Willen jullie mij tijdens jullie bezoek helpen om een nieuw beeld uit te zoeken voor in mijn 
museumtuin?

Tuinman Knoop en ik kijken ernaar uit 
jullie te ontmoeten in het museumpaleis.

Tot gauw! Veel liefs, prinses Marijke

Psst. Ik wil prinses Marijke graag verrassen. Ze is zo 
verdrietig dat haar lievelingsbeeld stuk is! 

Ik heb iets bedacht om haar op te vrolijken en jullie 
kunnen me helpen! De prinses is dus dol op beeldjes 
van keramiek en ze heeft er nooit genoeg. Willen jullie 
als cadeau voor prinses Marijke een mooi beeldje van 
keramiek meebrengen? 

Misschien vrolijkt de prinses daar wat van op! Ik weet 
zeker dat prinses Marijke heel blij wordt van zo’n 
verrassing. En ik trouwens ook! Ik reken op jullie!

Tot ziens! tuinman Knoop
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