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Thema viering 
Gehoorzaamheid of eigenzinnig? 
Tim wil graag naar buiten. Dat mag, 
maar hij moet van zijn vader op de 
stoeptegels blijven..... en Tim is erg 
eigenwijs en luistert heel goed naar 
zijn vader.....of vader daar ook zo blij 
mee is....dat valt nog maar te bezien. 
 

 

Trefwoorden 
Tim, tegels, papa, stratenmakers, 
chauffeur, havenwerkers, hijskraan en 
kapitein. 
 

Inhoud 
'Wel op de stoeptegels blijven, hè,' zei 
Tims vader. 'Waarom?' vroeg Tim. 
'Omdat het gevaarlijk is om van de 
tegels te gaan,' zei zijn vader. Zoals 
beloofd blijft Tim op de stoeptegels. 
Ook al worden de tegels opgetild door 
straten - makers, een 
vrachtwagenchauffeur, havenwerkers 
en zelfs een hijskraan... 
 
Tim wil graag naar buiten. Dat mag, 
maar hij moet van zijn vader op de 
stoeptegels blijven. "Omdat het 
gevaarlijk is om van de tegels te 
gaan." Zoals beloofd blijft Tim op de 
tegels, ook als die worden opgetild 

door stratenmakers, door een 
vrachtwagenchauffeur, havenwerkers 
en een hijskraan. Dit tot grote schrik 
van papa, die direct achter zijn zoon, 
op de tegels, aan gaat. En papa haalt 
daarbij halsbrekende toeren uit. Hij 
doet in ieder geval alles wat gevaarlijk 
is. Gelukkig is het eind goed, al goed!  
  

Rollen/karakters 
Tim is heel erg gehoorzaam....maar of 
zijn vader daar zo blij mee is, da’s nog 
maar de vraag. 
 

Opmerkingen 
Een origineel, vriendelijk ogend, 
gebonden, fullcolour prentenboek. De 
speelse tekst en de kleurige, vrolijke 
illustraties vullen elkaar mooi aan. De 
illustraties zijn meestal paginagroot of 
in spread. De tekst staat of in de plaat 
of in een smalle verticale witte balk. 
Een geweldig prentenboek, dat jong en 
oud zal aanspreken, waarin velen (ook 
jong en oud) zich zeker zullen 
herkennen, waarin heel veel te zien is, 
om samen te bekijken en om voor te 
lezen. 
 
Dat dit boek de Kinderboekwinkelprijs 
heeft gewonnen zegt al voldoende! 
Zowel verhaal als illustraties zijn 
prachtig meeslepend. Je leeft met Tim 
mee, die keurig netjes doet wat zijn 
vader heeft gezegd; en met de vader, 
die zelf halsbrekende toeren uit moet 
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halen om zijn zoon te redden. Maar 
wie redt uiteindelijk wie? 
 
Super boek! Onze zoon heet Tim en hij 
zou dit ook bedacht kunnen hebben! 
Leuk om te lezen en de kinderen 
herkennen de kinder-logica. 
 
Fijn, weer eens een boek zonder 
dieren. Het leuke verhaal is prachtig 
getekend en onmiskenbaar 'stads'. 
 
 

Voorbereiding 
 

• In de doos 
Een kopie van de binnenkant van de 
kaft van het boek waarop stoeptegels 
afgebeeld staan. 
 
• Expressie  

A. De kinderen gaan zichzelf op de 
tegels tekenen. Bij de wat 
betere papierhandel of 
knutselwinkel is kant en klaar 
(stoep)steentjespapier te 
verkrijgen. Is die niet in de 
buurt dan kun je ook gewoon 
dezelfde afbeelding gebruiken 
als die je in de doos hebt 
gestopt. Kinderen mogen 
zichzelf tekenen op de stoep. 

B. Mocht je daar de mogelijkheid 
voor hebben, ga dan met een 
grote bak stoepkrijt naar buiten 
en laat de kinderen op de stoep 
zichzelf tekenen. Let natuurlijk 

wel goed op en denk erom: Blijf 
op de tegels!  
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Viering 
 

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

 

2. De doos 
Steentjes papier. Laat de kinderen 
reageren op wat ze zien. Herkennen ze 
het? Waar kun je dat allemaal zien? 
Wat kun je doen op de stoep? 
 

3. Verhaal 
Voorlezen ‘Tim op de tegels’. 
 

4. Gesprekje 
Tim wilde graag buitenspelen. Mocht 
dat van zijn vader? Wat moest hij 
doen? Op de tegels blijven…. Deed hij 
dat? Hij luisterde heel goed naar zijn 
vader, toch? Was zijn vader daar ook 
blij mee? 
 

5. Expressie 
A. Kinderen tekenen zichzelf op kant 
en klaar of gekopieerd stoeppapier.    
B. Met een bak stoepkrijt naar buiten 
gaan waar de kinderen daar zichzelf op 
de stoep tekenen. 

 

6. Gebed 
Lieve God, 
Dank U wel  
dat we weer met de kinderen  
bij U  
in de kring  
mogen komen. 
Dank U wel  
voor de tegels  
op de stoep  
die ervoor zorgen  

dat wij veilig afgescheiden  
van de auto’s  
en de fietsen  
op de stoep  
kunnen spelen. 
Fijn dat U  
dan bij ons bent  
en over ons waakt. 
Dank U wel daarvoor. 
Amen. 
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Werkblad 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


