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Groepen tot 35 kinderen 

Maximaal vier groepen per dag 

 

Krolikofanten, zwarafjes en chimberen – wat zou jij 

willen worden? 

Inleiding: Wat wil jij later worden? Weet je het nog niet? 

Geeft niks! Wat vind je leuk? Waar hou jij van? Wat doe je 

graag? Wie ben je nu? Een rekendier? Een muziekdier? 

 

Ollie houdt van dieren. Op een dag vindt hij een bijzonder 

dier. Een gigantisch, glibberig, bibberig, bibberend beest 

van geel bont. Het is net een grote kurkentrekker. Het moet 

wel uit een heel ver land komen, een land dat niemand kent. Het is een kronkeldier. 

 

Wat voor dier zou jij willen zijn? Zou je willen vliegen? Of je kunnen verstoppen in de grond? 

Over huizen springen? In een kudde leven? Of alleen? De baas zijn? Heel sterk zijn? Een 

taaldier? Een dansdier? 

  

Wilma Geldof leest ter introductie een fragment voor en gaat dan, in stapjes, met de 

kinderen de fantasiedieren maken die ze zelf zouden willen zijn. Met behulp van plaatjes en 

lettergrepen creëren de kinderen krolikofanten, zwarafjes, chimberen en kiksters. 

  

 



        Voor groep 5 leidt dit tot een tekenopdracht.  

        Voor groep 6 leidt dit tot een schrijfopdracht. Door de opdracht in kleine stapjes op te 

splitsen lukt het alle kinderen een kort verhaal te schrijven over het ontstaan van hun 

nieuwe, onbekende dier. 

Als de kinderen vooraf vragen bedenken, is er aan het eind van de les gelegenheid om die te 

beantwoorden. 

           

 

Over 'Ollie en het kronkeldier' het kronkeldier: 

“Ontroerend kinderboek over rouwend jongetje”,  “Mooi hoe Ollie via zijn fantasie zichzelf stapsgewijs 

helpt om met zijn situatie om te gaan.”, “(…) het stikt van de imaginaire vriendjes in kinderboeken, 

maar Geldof geeft er een interessante draai aan.” “(…) zo blijf je dicht bij Ollies belevingswereld.”-  BAS 

MALIEPAARD, TROUW, 10 september 2016 

 

“Het geeft een prachtig inkijkje in de gevoelswereld van verschillende kinderen en is daardoor 

ontzettend waardevol”, “Dit is nou typisch zo’n boek dat in de bibliotheekkast blijft staan, omdat veel 

kinderen het verhaal op de achterflap niet zo boeiend zullen vinden. Echt een verborgen pareltje dus! 

Zo’n boek moet dus voorgelezen worden of actief gepromoot worden in de klas. Dit laatste kun je als 

volgt doen: LESTIPS (…) – LEESBEVORDERING IN DE KLAS 

 

“Prachtig, lief en ontroerend boek over angst overwinnen en afscheid nemen voor kinderen vanaf 8 

jaar.” – BOEKHANDEL DONNER – KINDERBOEKEN 

https://www.basmaliepaard.nl/publicaties/trouw-recensie/ollie-en-het-kronkeldier
https://www.basmaliepaard.nl/publicaties/trouw-recensie/ollie-en-het-kronkeldier
http://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/ollie-en-kronkeldier/
https://www.facebook.com/donnerkinderboeken/?fref=ts


 

“Dit o zo mooie boek – rijk en prachtig geïllustreerd door Marieke Nelissen – hoort op elke 

kinderboekenplank (en in elke school) thuis.” – BOEKWIJZER.COM 

 

   

http://boekwijzer.com/?page_id=375

