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Ze lopen gewoon met me 
mee 

 

Margaret Mahy en Steven Kellog 
 

Lemniscaat 

 

Thema:  

Stel je voor.... 
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Voorwerk 

 

Ze lopen gewoon met me 
mee 
Margaret Mahy en Steven Kellog 
 Lemniscaat 
 

Thema viering 
Stel je voor.... Anders zijn. 
 

Trefwoorden 
Anders zijn, betoverd, anti-tover 
pilletje, nijlpaarden, giraffen enz. 
 

Inhoud 
Een jongetje wordt van school naar 
huis steeds gevolgd door nijlpaarden. 
Als hij een anti-toverpil slikt, 
verdwijnen de nijlpaarden, om plaats 
te maken voor giraffen. 
  

Rollen/karakters 
Kareltje, nijlpaarden, meneer en 
mevrouw Jonas, Heks Nel Paardweg, 
giraffe.  
 

Opmerkingen 
Prachtig prentenboek over een voorval 
wat ieder kind wel mee zou willen 
maken. Maar stel je voor dat de hele 
klas vol zit met kinderen waarbij 
nijlpaarden, giraffen of pinguins 
meelopen! Het boek kreeg een zilveren 
griffel in 1978. 
 
Aandoenlijk! 

 
Dit is toch wel het aandoenlijkste 
kinderboek dat ik ooit heb gelezen. 
met hele mooie tekeningen! Over een 

heel lief (lichtelijk nerdy) jongetje, 
Kareltje, dat een nogal grote 
aantrekkingskracht heeft op 
onmogelijk grote dieren, zoals 
nijlpaarden, die, 'gewoon met hem 
meelopen'. en ook op hem wachten als 
hij op school zit, om dan weer met 
hem mee terug te lopen naar huis. 
Kareltje vindt het reuze gezellig, maar 
zijn ouders vinden het toch wat 
onhandig, al die enorme beesten die in 
hun tuin op hun zoon wachten. dus 
grijpen ze in. maar of het effect heeft? 
Zoals het een echt fantastisch 
kinderboek betaamt, is het voor 
iedereen een feest om (voor)te lezen.  

 
 

Voorbereiding 
 

• In de doos 
Zoveel mogelijk verschillende 
knuffeldieren.  
 
• Expressie  

 
A. Maak een foto van de kinderen en 
laat ze achter henzelf dieren tekenen 
die met hen mee zouden mogen lopen. 
Of vraag van te voren aan de ouders 
of ze een foto van hun kind mee willen 
geven waar mee ze dit kunnen doen.  
B. Maak een tekening van je 
lievelingsdier. 
C. Luister naar het liedje van de cd van 
het prentenboeken liedjesboek, 
nummer 18: Stel je voor 
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Viering 
 

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

 

2. De doos 
Zoveel mogelijk verschillende 
knuffeldieren.  
 

3. Verhaal 
Voorlezen Ze lopen gewoon met me 
mee. Stop even als de heks zegt dat 
het pilletje bijwerkingen heeft. Kunnen 
de kinderen bedenken wat voor 
bijwerkingen dat zouden kunnen zijn? 
Laat de kinderen voorspellingen doen 
en deze toetsen. 

4. Gesprekje 
Welke dieren liepen er met Kareltje 
mee? Hoeveel? Werden het er telkens 
meer? Wat gebeurde er toen Kareltje 
het ant-toverpilletje in nam? Wat 
deden de nijlpaarden? Wat vond 
Kareltje daarvan? 
 

5. Expressie 
A. Maak een foto van de kinderen en 
laat ze achter henzelf dieren tekenen 
die met hen mee zouden mogen lopen. 
Of vraag van te voren aan de ouders 
of ze een foto van hun kind mee willen 
geven waar mee ze dit kunnen doen. 

 

B. Maak een tekening van je 
lievelingsdier. 
  
C. Luister naar het liedje van de cd van 
het prentenboeken liedjesboek, 
nummer 18: Stel je voor 

 

6. Gebed 
Lieve God, 
Wat fijn dat wij allemaal weer met 
elkaar bij u in de kring mogen komen. 
Wat een mooi verhaal,  
dat zouden wij allemaal wel willen 
onze lievelingsdieren die met ons mee 
zouden lopen. 
Dan zijn we niet zo alleen, 
Maar we zijn niet alleen want u loopt 
altijd gewoon met ons mee! 
Amen. 
 
 


