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Voorwerk 

 

Monkie 
Dieter Schubert 
 Lemniscaat 
 

Thema viering 
Verloren en gevonden worden 
 

Trefwoorden 
Verlies, knuffel, gevonden worden. 
 

Inhoud 
Een peuter verliest tijdens een 
fietstochtje met moeder zijn of haar 
speelgoedaap. Verschillende dieren 
gaan met deze aap aan de haal (b.v. 
muizen en egels spelen met hem, de 
ekster pikt zijn oog), totdat hij in het 
water belandt. Daar wordt hij opgevist 
door een man die speelgoed repareert, 
alwaar de peuter de aap terugvindt.  
 

Rollen/karakters 
Kind, knuffel, mama, muizen, egel, 
ekster, oude meneer. 
 

Opmerkingen 
Wensvervullend verhaal zonder 
woorden, waarin fantasie en 
werkelijkheid op acceptabele wijze 
dooreenlopen. Een pagina is gevuld 
met een tot vier zacht gekleurde 
waterverftekeningen in witte kaders; 
deze vertellen het verhaal feilloos. Op 
de sfeervolle platen zijn allerlei 
(grappige) details te zien, zodat de 
kleuter na enkele keren 'meelezen' nog 
steeds geboeid zal zijn. Op de 
schutbladen staat een twee pagina's 
vullende prent van de omgeving 
waarop alle dieren, die in het verhaal 
voorkomen, te zien zijn.  
 

Voorbereiding 
Van te voren vragen aan de kinderen 
om hun lievelingsknuffel mee te nemen 
naar de kerk. 
 

• In de doos 
Een knuffel. 
 
• Expressie  

Knuffel maken, van een vierkant lapje 
stof en een schuimrubberen bal erin.  
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Viering 
 

1. Het begin 
Zeggen en zingen: ‘Wij zijn gekomen’ 
en ‘Dag vlam’. 

 

2. De doos 
Een knuffel. Gesprekje over knuffels: 
Hebben jullie een knuffel? Ben je die 
ooit wel eens kwijtgeraakt? Wat 
gebeurde er toen? 
 

3. Verhaal 
Voorlezen Monkie: Een peuter verliest 
tijdens een fietstochtje met moeder 
zijn of haar speelgoedaap. 
Verschillende dieren gaan met deze 
aap aan de haal (b.v. muizen en egels 
spelen met hem, de ekster pikt zijn 
oog), totdat hij in het water belandt. 
Daar wordt hij opgevist door een man 
die speelgoed repareert, alwaar de 
peuter de aap terugvindt.  
 

4. Gesprekje 
Nu gaan wij onze knuffels verstoppen 
en kijken of we ze weer terug kunnen 
vinden. Als er geen knuffels zijn dan 
een zakdoek of iets anders verstoppen. 
 

5. Expressie 
A. Knuffel maken: Een vierkant lapje 
stof met daarin een schuimrubberen 
bal als hoofd. Elastiekje of draad erom 
heem en klaar is kees. De kinderen 
kunnen met een potlood of stofstift 
ogen er op tekenen. Eventuele haren 
erop naaien. 

 

 
 

6. Gebed 
Mijn knuffel maakt mij vrolijk 
Mijn knuffel maakt me blij 
Ik zorg goed voor hem 
Want mijn knuffel is van mij 
 
Soms is mijn knuffel weg 
Soms vind ik hem niet 
Dan moet ik er om huilen 
En heb ik veel verdriet 
 
God is altijd bij ons  
En die raken we niet kwijt. 
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Werkblad 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


