Het verhaal
SCHOOL VAN DE DIEREN
ACTIVITEIT: het verhaal School van de dieren vertellen
De kinderen maken kennis met enkele dieren die met veel plezier naar de school van de
Arend willen.
Al gauw merken ze dat niet iedereen gemakkelijk kan deelnemen aan dit schoolsysteem.
Alle dieren voelen de “veranderdrang” in hun hele dierenlijf.
Een verhaal met een open einde, waarin ze merken dat “samen school maken” meer is
dan enkel les volgen.
Mogelijke vertelmanieren:
- Vertellen met de prenten: print de prenten (zie 6 blz. met prenten achteraan) of
projecteer ze op het digibord (aparte PowerPoint op www.savedbythebell.be >
Materiaal > Kleuter > Les.) De A4-prenten zijn ook geschikt om in een kamishibaikastje
(formaat A4) te plaatsen.
- Schetsend vertellen: vertel het verhaal terwijl je de voornaamste passages van het
verhaal op een whiteboard of krijtbord tekent. Schilderen op een doorzichtig stuk
plexiglas is ook een leuke manier om dit verhaal aan te brengen.
- Als (tafel)poppenspel
• personages
- print de dieren (arend, konijn, worm, kat, muis, beer, uil) en knip ze uit. Kleef
ze op een stokje. (zie 4 blz. met dieren achteraan)
- gebruik kleine dierfiguurtjes of speel het verhaal met knuffels van deze dieren.
• decor
- teken een grote boom op een blad of krijtbord, of projecteer een afbeelding van
een boom op het digibord.
- zet een grote tak in een emmer met zand, leg enkele groene en bruine doeken
rond de “boom”.
- ga naar het bos en vertel het verhaal bij een echte boom. Maak evt. nadien als
verwerkingsactiviteit met klei de gezichten van de dieren op de schors van de
boom.
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PRENT

TEKST
Titel:
School der dieren

In een heel groot bos, hier niet zo ver
vandaan, leefden alle dieren samen met
elkaar.
Op een dag kreeg de arend een idee: “Ik wil
een school starten! Een school waar alle
dieren welkom zijn en nieuwe dingen kunnen
leren.”

Hij ging meteen aan de slag. Helemaal
bovenaan in de hoogste boom van het bos
bouwde hij zijn nieuwe school.
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Op de eerste schooldag verzamelden de
dieren vol spanning aan de schoolboom. Ze
klommen en vlogen naar de boomhutklas.
De regenworm probeerde ook in de boom te
kruipen, maar viel telkens spartelend op de
grond. Uitgeput en teleurgesteld kroop hij
terug naar huis.

Het konijn kwam superhard aangelopen.
Wow! Wat ging hij snel! Hij was dan ook
boskampioen hardlopen. Op een paar tellen
was ook hij bovenaan in de boom, klaar voor
de eerst les.
De arend wou vliegles geven. “Leer vliegen
konijn” sprak de arend. Konijn stond te
bibberen op zijn poten. Van de hoogste tak
naar beneden vliegen … dat was best eng
voor een konijn.

Hij durfde niet, maar onder grote druk
sprong hij uiteindelijk toch.
Met veel kabaal tuimelde hij naar beneden
en brak een achterpoot.
Hij voelde zich heel verdrietig en had zo
graag ren-en-graaf-les gekregen. Met zijn
gebroken achterpoot kon hij ook dit niet
meer doen.
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Tijdens de middaglunch kreeg iedereen een
heerlijk bord vogelzaad. De vogels smulden
hun buikje rond, maar de kat trok zijn neus
op.
Hij mocht dit helemaal niet eten, anders
werd hij ziek. Hij voelde zich boos … en ook
wel heel erg hongerig.

Daarna was het tijd voor de zanglessen. De
vogels begonnen mooie deuntjes te fluiten en
iedereen luisterde vol bewondering naar de
nachtegaal die een prachtige solo zong. Alle
vogels kregen hun zangdiploma.
Hoe hard de mol, kat, eekhoorn en alle
andere dieren ook probeerden, een vrolijk
wijsje fluiten … dat lukte niet.
Bedroefd stapten ze naar huis.

Al gauw snapten de dieren en de arend dat
het anders moest. De arend luidde de
schoolbel, en alle dieren verzamelden
onderaan de boom.
“Lieve dieren” sprak de arend. “Ik wou een
school starten waar iedereen welkom is …
maar veel dieren voelen zich hier niet
welkom. Wie kan me helpen om oplossingen
te bedenken zodat iedereen zich goed voelt
in onze dierenschool?”
Iedereen in het bos, ja zelfs, het kleinste
muisje, maakte het stil zodat hun hoofd goed
kon nadenken. Nadien luisterden ze
aandachtig naar elkaars ideeën.
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Tijdens deze vertelronde gebeurde er iets
heel bijzonder … ieder dier voelde plots
kleine kriebels in zijn dierenlijf. “Dat is
veranderdrang” zei de uil, die heel vaak
wijze woorden zei. “Als je veranderdrang
voelt dan is het de juiste tijd om ideeën uit
te proberen”. En dat deden ze.
(Welke oplossingen probeerden de dieren volgens
jou uit voor regenworm, konijn en kat?)

Op het einde van het schooljaar deelde de
arend aan ieder dier een badge uit. Het
waren geen diploma’s voor “hoogvliegers” of
voor “zangers met de grootste fanclub”.
De muis kreeg een badge voor “een hoofd vol
ideeën”. Het konijn ontving het diploma voor
“luisterende oren”, de beer voor “helpende
handen”. De uil was trots op haar diploma
voor “een mond vol wijze woorden”.
Vanaf die dag, werd de schoolbel … een
ideeënbel! Als een dier graag iets wou
veranderen, luidde hij de bel.
Ting, ting, tingeling … de dieren sprongen,
vlogen en kropen dan snel met z’n allen
onder de boom om nieuwe oplossingen te
bedenken.
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Afbeeldingen dieren voor stokpoppen

