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Titel

Ik hou van wormpjes eten 
en kevers bovendien

maar van kevers laat ik scheten 
dus die hou ik voor gezien 

Ik ben dol op schemerdonker 
overdag slaap ik het liefst 

geef mij maar sterretjesgeflonker 
dan ben ik het actiefst 

Want een egel dat ben ik  
ik doe het rustig aan 
ik scharrel en ik prik 

in het bos onder de maan 

Een egel dat ben ik 
nee ik sjees niet als de rest 

ik word een bolletje als ik schrik 
en ’s nachts dan ben ik op m’n best 

ik kan heel goed ruiken 
jij hebt geen deo op 

ik verstop graag in de struiken 
en ik zwem soms op z’n kop 

Ik ren weleens snel  
in één tel van hier naar daar 

en soms heb ik veel kwijl 
voor op mijn stekels is dat raar? 

  
Want een egel dat ben ik  

ik doe het rustig aan 
ik scharrel en ik prik 

in het bos onder de maan 

Een egel dat ben ik 
nee ik sjees niet als de rest 

ik word een bolletje als ik schrik 
en ’s nachts dan ben ik op m’n best 

Spreekbeurtenlied
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Inleiding

Beste docent, 

Binnenkort ga je met je klas(sen) naar de theatervoorstelling ‘Egalus’. 

Een voorstelling gebaseerd op het prentenboek van de Kinderboekenweek 2022 van Marije 
Tolman. In haar werk speelt de natuur altijd de hoofdrol, een perfecte match met het thema 
Gi-ga-groen van de Kinderboekenweek! ‘Egalus’ gaat over een rommelprikkende egel, die 
kinderen (en volwassenen) laat beseffen hoe wondermooi en waardevol onze natuur is.

We kijken ernaar uit ‘Egalus’ voor jullie te gaan spelen. Met veel plezier sturen wij jullie deze 
lesbrief, waarin je verschillende opdrachten kunt vinden aan de hand van de thema’s natuur, 
afval, vertragen en genieten van de kleine dingen, ter voorbereiding op de voorstelling, en met 
verwerkingsopdrachten voor achteraf.

Je kunt zelf kiezen welke opdrachten of thema’s je het meest aanspreken of op jouw groep 
aansluiten. Misschien is dit de eerste keer dat de kinderen een theatervoorstelling bezoeken? Om 
het voorstellingsbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, bespreken we in deze lesbrief een 
aantal punten ter voorbereiding. Deze punten kun je ook met alle docenten en ouders bespreken. 

Wij wensen jullie veel plezier met de voorbereidingen en met de voorstelling zelf. Deze lesbrief is 
slechts een handvat. Natuurlijk is er ruimte voor eigen invulling. 

Voor meer informatie over ons en de voorstelling kijk op 
https://vanaf2.nl/voorstellingen/egalus/ of 
scan de Qr-code. 

Hartelijke groet,namens het hele team van Egalus,

Annemée
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Voorbereiding Klassengesprek 
Voor de lagere klassen heeft de voorbereiding vooral als doel om te prikkelen en nieuwsgierig 
te maken. Net zoals bij een naderend bezoek van Sinterklaas of de verjaardag van de juf of 
meester. Je kunt de kinderen vertellen dat ze naar een theatervoorstelling gaan en daarbij een 
klassengesprek kunnen starten. Misschien zijn er kinderen die al eens naar een voorstelling zijn 
geweest en kunnen zij erover vertellen. Je zou het ook kunnen vergelijken met een uitgebreidere 
week-, maand- of jaarviering, die de school wellicht heeft in de aula? 

Het is belangrijk om te vertellen waar jullie de voorstelling gaan bekijken. Hoe gaan ze ernaartoe? 
Wie gaan er allemaal mee, zijn papa en mama er ook bij of gaan ze alleen met de meester, juf, of 
klassenassistent? 

Introductie 
De voorstelling is gebaseerd op het prentenboek van Marije Tolman. Misschien kent iemand een 
ander boek van haar of heeft de schoolbibliotheek eerder werk (zoals het geprezen ‘Vosje’) van 
Marije Tolman. In haar werk speelt de natuur altijd een grote rol. Ook in ‘Egalus’ is het hoofdthema 
de natuur, maar er zijn meer thema’s: afval, vertragen en genieten van de kleine dingen. Bespreek 
bijvoorbeeld met de klas wat de natuur is. Wat kun je in de natuur vinden? Geef je leerlingen een 
thuisopdracht, en laat ze iets meenemen wat je niet, of juist wel in de natuur kunt vinden. 

Bezoek aan de voorstelling 
Voor 
Wij hebben gemerkt dat de manier waarop kinderen de ruimte binnenkomen hun theaterervaring 
enorm kan beïnvloeden. Aandacht, rust en structuur werken goed, dat is veilig en helpt de kinderen 
om geconcentreerd te gaan kijken. Misschien is er al een bepaalde routine bij een week-, maand- of 
jaarviering binnen de school die zou kunnen helpen om te concentreren. 

Tip: Zorg dat de kinderen voor de voorstelling naar het toilet zijn geweest. Het kan natuurlijk 
gebeuren dat er tijdens de voorstelling toch een leerling moet plassen.

Tijdens 
Tijdens de voorstelling is het gebruik van mobiele telefoons en/camera’s niet toegestaan. Ook is het 
niet gewenst om te eten of te drinken tijdens de voorstelling. 

Ieder kind beleeft de voorstelling anders en op zijn eigen manier, sommige kinderen kunnen 
makkelijk 40 minuten stil zitten waar anderen juist steeds moeten wiebelen. Tegen het einde van de 
voorstelling worden de kinderen gevraagd om mee te prikken.  

Na 
Aan het einde van de voorstelling mogen de leerlingen uitgebreid applaudisseren voor de acteur. 
Ze mogen ook vragen stellen aan de acteur, en vertellen wat ze hebben gezien.

Klassengesprek + Bezoek aan de voorstelling
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Wanneer je met je groep naar de voorstelling bent geweest, kun je hier met de kinderen over 
napraten. Dit kun je doen als jullie weer in de klas zijn. Iedere beleving is belangrijk en verdient 
aandacht. Door uitwisseling van elkaars indrukken en ideeën kan dat weer een nieuwe blik op de 
voorstelling geven.

Kom je wel eens in het bos? Vind je het bos mooi?
Wie is Egalus?
Heb je wel eens een egel gezien?
Wat is sjeezen?
Wat is scharrelen?
Wat vond je een spannend moment?

Als de kinderen na afloop hun ervaringen niet kunnen verwoorden betekent dit niet dat de 
voorstelling ze niet geraakt heeft. Daarom zijn hieronder concrete vragen over het verloop van de 
voorstelling te stellen.

Wie komt er ’s nachts tevoorschijn?
 Egalus
Waarom vindt Egalus de nacht fijn?
 Omdat er rust is, het is stil en iedereen slaapt.
Waarom is treuzelen zo belangrijk?
 Want dan kom je meer dingen te weten.
Waarvan laten egels scheten?
 Kevers
Wat gebeurt er als een egel schrikt?
 Dan wordt het egeltje een bolletje. 
Wat vindt Egalus leuk om te doen overdag?
 De zon, de wind door zijn stekels, bootje varen, appeltaart eten, blaadjes kijken, steentjes 
zoeken, kampvuurtje maken, hangmat hangen, boekje lezen, en lieveheersbeestjes tekenen.
Vind jij dat ook leuk om te doen?
Hoe gaat het prikdansje ook alweer?
Wat gebeurt er als het bos leeg is geprikt?
 Dan zijn de bergen weer vol, als de bergen leeg zijn, is het meer weer vol enzovoorts
Wat gebeurt er als Egalus het niet alleen kan?
 De dieren uit het bos helpen Egalus.
Wanneer is de moeder van Egalus echt trots op hem? En wat doet ze dan?
 ‘Niet alleen alle dieren hebben Egalus’ speech gehoord, ook de moeder van Egalus was erbij. 
Nu is ze pas echt trots. Ze haalt voorzichtig al het afval van Egalus’ stekels, tilt hem op en draagt hem 
naar huis. Ze knuffelt hem in de allerdiepste winterslaap, want ook dat doen egels.’
Hoe zag het bos eruit toen Egalus weer wakker werd uit zijn allerdiepste winterslaap?
 Een schoon bos!
Wat is de titel van Egalus nu?
Beschermheer van het bos met een gouden harkje.

Nagesprek
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Verwerkingsopdracht
Het spreekbeurtenlied

Want een egel dat ben ik  
ik doe het rustig aan 
ik scharrel en ik prik 

in het bos onder de maan 

Een egel dat ben ik 
nee ik sjees niet als de rest 

ik word een bolletje als ik schrik 
en ’s nachts dan ben ik op m’n best 

Het spreekbeurtenlied komt twee keer voor in de voorstelling. Aangezien 
de melodie waarschijnlijk nog vers in het geheugen ligt kun je het refrein 
samen met de klas zingen. Aan het begin van de lesbrief staat het hele 
spreekbeurtenlied en hieronder het refrein. Hieronder staat een Qr code 
deze kun je scannen om het sprekenbeurtenlied op te zoeken op Youtube of 
gebruik deze link: https://youtu.be/IS3BCAP5kds
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Verwerkingsopdracht
Scharrelen
Egalus scharrelt door het bos. Op die manier kan hij veel meer zien. In de voorstelling en het boek 
gaat het erover dat je soms door het leven kunt scharrelen om op die manier de prachtige natuur 
en de kleine dingen te bewonderen.

Deze oefening nodigt de leerlingen uit om de omgeving om zich heen te beleven door middel van
de vijfzintuigen: ruiken, horen, proeven, zien en voelen. We gebruiken ze vaak niet bewust.

Tijdens een wandeling over het schoolplein, het park of een natuurgebied is dit een leuke oefening.
De oefening kan ook binnen,  maar dan is er vaak minder natuur te zien. 

De leraar geeft aan welk zintuig aan de beurt is, en kiest een x aantal seconden. Na ieder zintuig 
kun je met de groep bespreken wat er is gebeurd. 

Wat heeft de groep gevoeld, gezien, geluisterd of geroken?

Sta eens stil en doe je ogen dicht. Luister naar alle geluiden om je heen. Wat hoor je? Vogeltjes die
fluiten, de wind, misschien wel stemmen van andere mensen of auto’s op de achtergrond.

Ga vervolgens ruiken. Wat ruik je? Zoete blaadjes? Een geur na de regen of hondenpoep?

En wat zie je allemaal?

Als het mogelijk is kun je iedereen uitnodigen 
om op de grond te zitten en het gras of de steentjes
om hen heen te voelen en te bekijken.
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Verwerkingsopdracht
Scharrelen vs Sjeezen

Kijk een mosje 
Ha een torretje 
Donkerblauw torretje
Kijk een bes
Een gevallen blaadje!
Een rood takje 
En een groen takje 
Én een wit takje 
Met polletje 
Zonder polletje 
Grote kei 
Grote grijze zware kei 

Hoe goed kun je iets in je opnemen als je scharrelt of sjeest?

De klas wordt in tweeën verdeeld. Er is een team Scharrelen en een team Sjeezen. 
Beide teams krijgen een x aantal minuten op het schoolplein. Daar gaan ze op zoek 
naar natuur. Wat groeit er tussen de stoeptegels, wat zie je in de perken en randen van 
het plein? Team Sjeezen mag alleen maar rennen en team Scharrelen mag alleen maar 
wandelen. Als de afgesproken tijd om is, vertellen de teams in de kring wat ze hebben 
gezien. Wat is het verschil van de natuur bekijken als je sjeest of scharrelt? 

Daarna kan er nog als verwerkingopdracht een tekening met kleurpotloden worden 
gemaakt van wat de leerlingen gezien hebben.  
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Verwerkingsopdracht
Wat zit er op de rug van Egalus?

Prik prik prik 
prik prik prik 
boterhamzakje prik 
snoeppapiertjes prik prik 
snoeppapiertje plasticflesje prik 
prik prik 
plasticflesje plasticflesje prik 
prik 
blikje nog een blikje prik prik 
prik 

Tijdens de voorstelling prikt Egalus heel veel afval met zijn harkje op, en prikt het daarna 
op zijn rug. In de bijlage vind je een kleurplaat van Egalus. De leerlingen worden 

uitgenodigd om de rug te vullen met allemaalafval. 

Er kunnen verschillende dingen op worden geplakt. 
Afval van op en om het schoolplein, natuur zoals de herfstbladeren of het kan erop 

getekend zijn. Zie het voorbeeld voor een invulling.

Naam:____________________
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Heb je een vraag over de voorstelling of opdrachten, neem dan contact op met Vanaf2. 
Mooie foto gemaakt van de opdrachten? 
Die ontvangen we graag: info@vanaf2.nl.

Spel: Nora Korfker
Regie: Tim Schouten
Tekst: Caro Goldenbelt
Kostuum: Daphne Karstens

Illustraties: 1e pagina en 2e pagina achtergrond © Marije Tolman
Meer informatie over Marije Tolman: www.marijetolman.nl
Alle andere illustraties: © Maartje Veneman
Foto’s: Unsplash

Educatief ontwerp lesbrief: Annemée Dik 



Naam:____________________


