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Samen sterk

THEMA’S : VRIENDSCHAP
BOOSHEID

SAMENVATTING:

Konijn vindt het maar niks dat Haas ook in
het bos is komen wonen en haar rustige leventje verstoort. Hij stampt met zijn poten en
hij houdt van paddenstoelen, bah! Als op een
dag blijkt dat haar groentetuintje is vernield,
is Konijn erg boos. Maar heeft Haas het wel
gedaan? Of is er misschien nog iemand anders die boos is? De dieren in het bos vinden
elkaar als het moeilijk is. Samen zijn ze sterk!

Een warm en origineel verhaal over vriendschap en boos zijn en over hoe je iemand
soms gewoon ruimte moet geven om boos
te zijn. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Auteur: Inne vanden Wijngaert
Illustrator: Ina Hallemans
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LEESHULPVRAGEN

Elke lesbrief van Clavis Uitgeverij bevat vragen om tijdens, voor of na het lezen te stellen. Deze leeshulpvragen zijn, voor uw gemak, van tevoren bedacht. U kunt dan de tijd
nemen om de kinderen te observeren.

•
•
•

Kunnen de kinderen antwoord geven op de vragen?
Begrijpen de kinderen dat ze meegaan in de fantasie van Cleo?
Zijn de kinderen bekend met de begrippen ‘kaft’, ‘titel’, ‘voorkant’ en ‘schrijver’?

Pagina 1 - 2

Pagina 3 - 4

Aan de rand van het bos woont Konijn,
in een klein, knus holletje onder de grond.
Konijn heeft een rustig leventje. Ze huppelt
de hele dag rond tussen de bomen op zoek
naar wat ze het liefste eet: sappige, verse klaver.
Als ze thuiskomt, werkt ze in haar tuintje,
waar ze lekkere groenten heeft geplant.

Als Konijn op een dag tevreden rondhuppelt door het bos,
op zoek naar lekkere klaver, komt ze opeens een haas tegen.
‘Wat doe jij hier? Ik heb jou nog nooit gezien?’ vraagt Konijn geschrokken.
Haas lacht: ‘Ik woon sinds enkele dagen in een hol aan de andere kant
van het bos. Nu ben ik op zoek naar lekkere paddenstoelen. Wil je helpen?’
‘Paddenstoelen? Bah, zo vies!’ roept Konijn uit. ‘En trouwens, kun jij niet
ergens anders gaan zoeken? Dit hier is mijn plekje!’
Haas schrikt van de onvriendelijke woorden van Konijn en springt snel weg.
Konijn is blij dat ze weer alleen is: ‘Wat denkt die haas wel met zijn gekke, lange oren?
Ik was hier eerst!’

•
•
•

Welke groenten zou Konijn in haar tuintje geplant
hebben?
Welke groenten vinden jullie lekker?
Welke dieren zien jullie nog? Waar zijn ze?

•
•
•

Hoe kijkt Konijn? En Haas?
Is het lief van Konijn om zo te reageren?
Haas is op zoek naar paddenstoelen. Kunnen jullie
die vinden?
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Een paar dagen later is Konijn weer klavertjes aan het knabbelen
op haar favoriete plekje. Plotseling hoort ze een vreemd geluid.

Als Konijn haar buikje heeft volgegeten en terugkeert naar haar holletje,

STAMP, STAMP, STAMP

weet ze niet wat ze ziet: alle plantjes zijn uit de grond getrokken en vernield!
‘O nee, wat is er met mijn tuin gebeurd? Dat heeft die langoordwaas van
een haas zeker gedaan! Wacht maar! Wie denkt hij wel dat hij is!’

Konijn kijkt om: ’Is dat nu weer die vervelende Haas?
Haas! Stop met lawaai maken! Mijn oren doen pijn!’

Konijn springt boos tot bij het hol van Haas. Haas ligt languit te slapen.

Konijn roept zo hard als ze kan om boven het geluid uit te komen.
Maar Haas gaat vrolijk verder: ‘Doe je mee? Stampen is heel leuk!
Kom, ik zal je leren hoe het moet!’

STAMP, STAMP, STAMP
Haas slaat een van zijn grote poten hard en snel tegen de grond.

‘Stop! Nu is het genoeg!’ roept Konijn.
‘Ga weg. Ik wil je hier nooit meer zien!’

Wat een onvriendelijk konijn, denkt Haas en hij springt snel weg tussen de bomen.
Konijn is blij dat ze weer alleen is. ‘Eindelijk stilte!’ mompelt ze en ze knabbelt rustig
verder aan een sappig klaverblad.

•
•
•

Hoe kijkt Konijn? En Haas?
Waarom loopt Haas weg?
Welke dieren zien jullie nog? Waar zijn ze?

Pagina 9 - 10

•
•
•

Hoe kijkt Konijn? En Haas?
Denken jullie dat Haas het tuintje van Konijn heeft
vernield?
Waarom zou hij dat gedaan kunnen hebben?

Pagina 11 - 12

‘Hé, luilak!’ schreeuwt Konijn. ‘Waarom heb jij mijn tuin overhoopgehaald?’
Haas schiet wakker. ‘Ik ben helemaal niet in jouw tuin geweest!’ roept hij.
‘Maar waarom heb jij mijn hol met modder besmeurd! Gemene flapoor!’
‘Wat zeg je? Dat heb ik helemaal niet gedaan!’
Konijn is razend en rent terug het bos in.

‘Ik wil die vervelende Haas nooit meer zien!’
Die nacht heeft Konijn een nare droom …

Als Konijn ’s morgens wakker wordt, kan ze haar ogen niet geloven.
Voor haar holletje ligt een pad van verse klavertjes.
‘Zo veel klavertjes heb ik nog nooit gezien! Heerlijk!’ denkt Konijn en ze begint te eten.
Ze knabbelt zonder om zich heen te kijken en dan is ze opeens midden in het bos.
Daar staat Haas plotseling voor haar neus.
‘Wat doe jij hier?’ vraagt Konijn. ‘Kom je me weer lastigva…?’

•
•
•

Konijn en Haas kijken boos naar elkaar. Kunnen jullie
ook zo boos kijken?
Zijn jullie weleens boos?
Hoe zou het komen dat Konijn van de ruzie met
Haas droomt?

•
•
•

Zijn Konijn en Haas alleen in het bos?
Hoe kijkt Egel?
Wat is hij van plan?
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Pagina 15 - 16

Een luide knal. Dan vliegt er van alles door de lucht.

Haas probeert ook te vluchten, maar zijn pootje zit vol stekels en het doet

Konijn schrikt zich een hoedje. ‘Wat gebeurt er?

zo’n pijn dat hij niet meer vooruit kan. ‘Vlug Haas, spring op mijn rug!’ roept Konijn

Wat is er aan de hand?’ Ze wil wegrennen, maar het is al te laat.

en dan rent ze razendsnel terug naar haar hol. Daar zijn ze veilig.

Uit de lucht komen een heleboel stekels gevallen en die prikken

‘Wat was dat allemaal?’ vraagt Konijn verbaasd. ‘Wie doet nu zoiets?’

in haar vel: in haar oren, haar poten, haar rug ...

Ze kijkt voorzichtig naar buiten om er zeker van te zijn dat er niets meer rondvliegt.

‘Au! Au!’ roept Konijn.

‘Iemand die heel boos is,’ zegt Haas, terwijl hij de stekels verwijdert.
‘Misschien degene die ook jouw tuin overhoop heeft gehaald
en mijn hol heeft besmeurd met modder.’
Konijn wordt stil. ‘Dus jij was het niet,’ zegt ze zachtjes.
‘Nee, ik zou jou nooit kwaad doen!’ antwoordt Haas. ‘Ik vind je best lief.
Dat probeer ik je al de hele tijd duidelijk te maken, maar je wil niet luisteren.’

•
•
•

Hoe kijkt Konijn? En Haas?
Wat doet Egel?
Waarom zou Egel dat doen?

Pagina 17 - 18

•
•
•

Hoe kijkt Konijn? En Haas?
Hoe helpen Konijn en Haas elkaar?
Is Konijn nog boos op Haas?

Pagina 19 - 20

Konijn begint te huilen: ‘Je hebt gelijk. Sorry dat ik zo onvriendelijk was.
Ik denk dat ik een beetje bang voor je was, omdat je zo anders bent dan ik.’
‘Zo anders ben ik niet, hoor,’ zegt Haas. ‘Kijk, mijn tanden zijn even groot als die
van jou.’ Konijn begint te lachen: ‘Je bent grappig. Eigenlijk ben je best wel leuk.’
‘Ik heb spijt dat ik zo veel lawaai heb gemaakt,’ zegt Haas en hij kijkt naar de grond.
Dan roept hij ineens: ‘Konijn, als ik het niet heb gedaan en jij ook niet,
wie was het dan wel?’
Konijn denkt na: ‘Er is maar één dier in het bos dat stekels heeft ...’
Haas schiet recht: ‘Egel! Egel heeft die stekelval gemaakt!’
Konijn begrijpt het niet: ‘Maar waarom is Egel zo boos op ons?
We hebben hem toch niks misdaan?’
Haas wordt boos: ‘We moeten hem terugpakken! Kom, we gaan ernaartoe!’
‘Wacht even, Haas!’ roept Konijn. ‘Ik heb er genoeg van om altijd boos te zijn.
Boos zijn en ruziemaken helpt niks. Kunnen we het niet op een andere manier oplossen?’
Haas fronst zijn wenkbrauwen: ‘Je hebt gelijk.
Maar hoe maken we Egel dan duidelijk dat zijn streken echt niet kunnen?’

Dan proberen we met Egel te praten om het weer goed te maken.

•
•
•

Konijn huilt. Wat doet Haas?
Hebben Konijn en Haas nog meer met elkaar
gemeen?
Hoe wil Haas de ruzie oplossen? Is dat een
goede oplossing?

•
•
•

‘Ik weet het! Volg mij!’ Konijn huppelt naar buiten.

Egel voelt zich duidelijk niet goed in ons bos. Wij gaan hem laten zien

Haas volgt Konijn, maar dat is niet zo simpel, want Konijn

wat een prachtige en fijne plek dit is,’ zegt Konijn. ‘Maar het is te veel

is razendsnel. Dan ziet Haas Konijn bij het hol van Egel staan.

werk voor ons tweetjes. Zullen we om hulp vragen?’

‘En nu?’ vraagt Haas nieuwsgierig.

Haas vindt het een schitterend idee en ook de andere dieren van het bos

‘Eerst moeten we alles opruimen, zodat het weer netjes is.

zijn enthousiast. Het is heel druk bij het hol van Egel. Iedereen wil helpen.

Hoe kijkt Konijn? En Haas?
Hoe wil Konijn laten zien dat het bos een prachtige
plek is om in te wonen?
Wie komt er allemaal helpen?
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Pagina 23 - 24
Niet veel later ziet het bos er prachtig uit. Konijn kijkt vol trots in het rond.
Samen met Haas en de andere dieren gaat ze voor het hol van Egel staan en roept: ‘Egel!
Kom alsjeblieft naar buiten! We willen met je praten.’
Het deurtje van Egels huis gaat een klein beetje open ... ‘Ik begrijp het niet, Egel,’ zegt Konijn.
‘Waarom heb je mijn tuin vernield en waarom heb je die stekelval gezet?
Waarom heb je het huis van Haas zo vies gemaakt?’
Egel kijkt met boze ogen in het rond. ‘Ik wil jou hier weg!’ zegt hij met barse stem.
‘Jij eet al mijn klavertjes op! En Haas ook!’
‘Sorry, ik wist niet dat jij ook graag klaver eet! Als ik op een andere plek ga knabbelen,
ben je dan niet meer boos?’ vraagt Konijn.
Maar Egel luistert niet en slaat de deur met een harde klap dicht.
Konijn schrikt: ‘Kijk, Egel, als je zo boos bent, is het misschien beter dat je even weggaat.
Wat jij allemaal hebt gedaan, kan echt niet!’ Egel kijkt door het raam naar buiten.
‘Als je niet meer boos bent, kun je altijd bij ons terugkomen,’ gaat Konijn verder.
Egel is alweer verdwenen en luistert helemaal niet meer.
Konijn wil Egel opnieuw roepen om verder te praten. Maar Haas houdt haar tegen:
‘Laat hem maar. Als Egel niet wil luisteren, dan is dat zo.’ Konijn knikt.

Het is nacht en het bos is betoverend mooi. Konijn wordt er stil van.
Ze had gehoopt dat Egel zijn boosheid zou vergeten bij het zien van
de prachtige lichtjes. Maar als ze om zich heen kijkt naar Haas en alle
dieren, die nog steeds rondom het huis van Egel staan, voelt ze warmte.
Ze weet dat ze het heel goed hebben met z’n allen.
Konijn kijkt opnieuw naar de fonkelende lichtjes. ‘Lichtjes van hoop,’
zegt ze en een glimlach doet haar snorharen krullen. ‘Hoop dat alles goed
komt zolang we elkaar maar helpen en zolang we om elkaar geven.’
Konijn kijkt naar Haas. Haas kijkt naar Konijn. ‘Want samen zijn we sterk!’

•
•
•

Hoe kijkt Konijn? En Haas?
Hoe kijken de andere dieren rond het huis van Egel?
Vinden ze het leuk dat Egel zo boos is?

•
•
•

Zou Egel boos blijven, of niet?
Welke dieren komen ook kijken naar de versiering?
Waarom vind Konijn het niet meer zo erg dat Egel
boos blijft?
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SUGGESTIES VOOR NA HET LEZEN VAN HET BOEK.
Bij deze activiteit kunt u gebruikmaken van bijlage 1.

Gevoelskaartjes

•
•
•

Hou een gevoelskaartje in de lucht. De kinderen
doen het juiste gevoel na.
Een van de kinderen beeldt een gevoel uit. De
andere kinderen proberen te raden welk gevoel
er wordt uitgebeeld.
Lees nogmaals het boek voor en laat de kinderen reageren met de gevoelskaartjes:
• Konijn reageert boos wanneer Haas vraagt
om mee paddenstoelen te zoeken Hoe zou
jij je voelen als iemand zo tegen jou doet?
• Konijn gebruikt lelijke woorden tegen Haas.
Hoe zou jij je voelen als iemand gemene
dingen tegen jou zegt?
• Het tuintje van Konijn is vernield. Hoe zou
jij je voelen als iemand iets van jou stuk zou
maken?
• Egel doet Konijn en Haas pijn met de stekelval. Hoe zou jij je voelen als iemand je
onverwachts pijn zou doen?
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SUGGESTIES VOOR NA HET LEZEN VAN HET BOEK.
Bij deze activiteit kunt u gebruikmaken van bijlage 2.

Smileys
Wat zijn goede of foute manieren om een ruzie op te
lossen of om met boosheid om te gaan? Leg de kinderen enkele stellingen voor en laat hen nadenken over
wat er gezegd wordt. Is dat een juiste reactie of niet?
Als ze vinden van wel, steken ze een lachend gezicht
omhoog; als ze vinden van niet, steken ze het verdrietige gezichtje in de lucht.
• Als ik boos ben, doe ik soms iemand pijn.
• Als ik boos ben, gebruik ik soms gemene woorden.
• Als ik boos ben en dingen heb gedaan die niet
mooi waren, zeg ik daarna sorry.
• Als ik heel boos ben, wil soms even alleen zijn.
• Als ik boos ben, vind ik het fijn als iemand met me
komt praten.
• Als ik boos ben, blijf ik heel lang mokken.
• Als ik boos ben, probeer ik uit te leggen waarom,
zodat anderen me beter begrijpen.
• Als ik boos ben, maak ik dingen stuk.
• Als ik boos ben, neem ik iets af van iemand anders.
• Als ik boos ben, gooi ik met dingen.
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Spel: verschillen en overeenkomsten
Konijn ontdekt dat Haas best leuk en grappig is, en helemaal
niet zo anders als ze dacht. De kinderen gaan dat ook ervaren.
Ze gaan in tweetallen tegenover elkaar staan en bekijken elkaar
heel aandachtig. Om de beurt mogen ze drie dingen benoemen
die ze met elkaar gemeen hebben. Alles mag: van oogkleur tot
lengte, van hobby’s tot lievelingseten, en van kleding tot sport.

Knutselwerk: een gezellige klas
Konijn wil Egel laten zien wat een prachtige plek het bos is.
Samen met Haas en de andere dieren versiert hij het bos. Jullie
kunnen samen ook de klas tot een nóg gezelligere plek maken,
door vlaggetjes te knutselen, lampjes op te hangen, of eens
goed op te ruimen.

Klasafspraak: iedereen voelt zich goed!
De kinderen denken na over hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat iedereen zich goed voelt in de klas. Stel een lijstje op
van ‘dingen die wij gewoon doen’. Bijvoorbeeld: lief zijn voor
elkaar, ruzies proberen op te lossen, zorgen voor elkaar, samen
spelen, andere kinderen laten spelen, delen, samen lachen en
plezier maken, praten met elkaar, andere kinderen soms een
complimentje geven …

Muziek: stampen
Haas stampt graag met de voeten op de grond. Dat kunnen de
kinderen ook. Zet een leuk muziekje op en varieer met de volgende opdrachten:
• Stamp met één voet tot aan een aangegeven signaal.
Stamp daarna met de andere voet, of met beide voeten.
• Stamp heel zacht en dan steeds harder, of andersom.
• Ga in een rijtje staan en stamp om de beurt. De eerste in de
rij begint, dan de volgende, en zo verder …
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HOE PRAAT JE MET KINDEREN OVER
GEWELD EN TERREUR?
Kinderen worden (vaak onbewust) geconfronteerd met beelden van of nieuws over
oorlog en terreur. Hoe praat je daar als ouder of leerkracht over?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf zelf rustig. Kinderen nemen angst gemakkelijk over.
Hou rekening met de leeftijd. Geef informatie op maat van de kinderen.
Doseer de berichtgeving. Hou rekening met wat de kinderen aankunnen.
Geef enkel nieuwe informatie. Laat niet permanent de extra uitzendingen
zien.
Weet dat een korte uitleg dikwijls volstaat. Te veel informatie kan een onoverzichtelijk gevoel geven en angst laten toenemen.
Probeer niet te minimaliseren. Geweld is en blijft erg, maar hou ruimte voor
relativering.
Beantwoord vragen. Kinderen zijn nieuwsgierig. Geef eerlijke antwoorden.
Laat de kinderen zelf vertellen. Wat hebben ze gezien, gehoord, gelezen?
Vertrek vanuit hun behoefte. Willen de kinderen praten, wat willen ze weten?
Laat de kinderen hun gevoelens uiten. Door erover te praten, te tekenen of
te schrijven, kunnen de kinderen de gebeurtenissen een plek geven.
Leg uit dat een aanslag bijna nooit voorkomt. Dat het precies daarom
groot nieuws is. Stel de kinderen gerust dat ze zich veilig mogen voelen.
Maak duidelijk dat het niets met hen te maken heeft. Sommige kinderen
vragen zich af waarom dit in hun land, stad of school gebeurt.
Benoem positieve dingen. Zeg dat de politie alles doet om de daders op te
pakken. Leg uit dat veel mensen boos zijn over de aanslagen …
Zeg dat er ook veel leuke dingen zijn om te doen of aan te denken. En
dat dat ook mag.
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SAMEN STERK
Het prentenboek Samen sterk biedt aanknopingspunten om met kinderen van 5 tot 8 jaar te praten
over oorlog of terreur.
Mogelijke begeleidende vragen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom zou Egel die egelval gemaakt hebben?
Hebben jullie al eens mensen gezien die net zo
boos zijn als Egel en daarom gemene dingen
doen?
Hoe voelen jullie je als jullie, bijvoorbeeld op televisie, mensen zien die net zo boos zijn als Egel
en daarom gemene dingen doen?
Zijn jullie soms ook net zo boos Egel? Hoe reageren jullie dan?
Konijn is in het begin ook boos. Blijft hij boos?
Hoe lost hij het op?
Hoe wil Konijn Egel helpen om niet meer boos te
zijn? Lukt dat?
Zou Egel boos blijven of niet? En waarom zou
Egel zo lang boos blijven?
Hoe gaan Haas en Konijn om met de boosheid
van Egel?
Konijn en Haas kijken naar de mooie dingen: de
lichtjes, de andere dieren … Welke mooie dingen
maken jullie blij?
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BIJLAGE 1: GEVOELSKAARTJES
Blij

Boos

Bang

Verrast

Verdrietig
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BIJLAGE 2: SMILEYS
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