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LESSUGGESTIES  
Annette Herzog & 
Ingrid & Dieter Schubert 
Moemf heft een vriend 
(Lemniscaat)  
 
 
‘Dank je wel, lieve Moemf,’ zei Sneeuwuil 
geroerd. Ze knipperde opvallend vaak met 
haar ogen. Ze had nog nooit een bloem 
gekregen, en al zeker niet van een Moemf. 
Van nu af aan waren sneeuwklokjes voor 
altijd haar lievelingsbloemen, dat wist ze 
zeker. En Moemf haar aller-, allerbeste 
vriend. 
 
 
MOEMF HEEFT EEN VRIEND 
 
 
Vriendschapsspelletjes 
 
Introductie 
Ga buiten op zoek naar tekenen van de lente. Misschien zie je krokussen die hun kopjes boven de 
grond uitsteken? Zijn er narcissen en zie je al bloesem aan de bomen? Zijn er jonge dieren geboren? 
Maak foto’s van alles wat met de lente te maken heeft en maak hier thuis of op school een mooie 
lentecollage van.  
Lees hierna een stukje uit het boek Moemf heeft een vriend voor en speel gezellige 
vriendschapsspelletjes.  
 
Activiteiten bij het boek: 
 
Sneeuwklokjes 
Moemf gaf Sneeuwuil een wit sneeuwklokje met een zachtgroene stengel.  
Neem het boek Moemf heeft een vriend erbij en lees hoofdstuk één, ‘Sneeuw in de lente?’ voor.  
Geef de kinderen in tweetallen een vel papier en kleurpotloden. Het ene kind tekent een deel van 
een sneeuwklokje, bijvoorbeeld de steel, en het andere kind maakt het sneeuwklokje af. Hierna 
tekent hij een stuk van een tweede sneeuwklokje. Het andere kind maakt het sneeuwklokje af. Zo 
tekenen de kinderen samen verder tot het vel papier is omgetoverd tot een veld vol sneeuwklokjes.  
 
Sleeën 
Sleeën op een plastic zak? Wat een gek idee toch weer! Maar het ging prima. Ze gleden net zo lang 
tot er gaten in de zakken kwamen. En blauwe plekken op hun achterwerk. 
Lees hoofdstuk drie, ‘Sleeën in de lente’ uit Moemf heeft een vriend voor. 
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Zorg voor kleden en verdeel de kinderen in twee- of drietallen. Geef elk groepje een kleed. Een van 
de kinderen gaat op het kleed zitten en de anderen trekken hem voort over een gladde vloer. Sleeën 
maar! Hierna wisselen de kinderen van taak. Een van de trekkers mag op de ‘slee’ en de sleeër 
wordt trekker. 
 
Verkleedfeestje 
Als laatste wilde Sneeuwuil in een lade de berg af gaan. Toen ze die uit de kast trok, jubelde ze van 
vreugde: de la zat vol met zonnebrillen!  
Verzamel alle gekke brillen, hoeden, sjaals, schoenen en andere kledingstukken die in huis 
aanwezig zijn. Laat de kinderen zich zo gek mogelijk aankleden. Zet eens twee of drie zonnebrillen 
op, zoals Moemf en Sneeuwuil doen. Maak een gekke foto.  
 
Smeltend ijs 
De volgende morgen knalde Moemf de deur open. Hij stond net op het punt om zich drie keer op te 
drukken, zodat hij goed wakker kon worden, toen hij zijn vriend Sneeuwuil zag. Ze hurkte in een 
pappig restje sneeuw naast de muur. Drup, drup! Het smeltwater van een ijspegel aan de dakgoot 
druppelde op haar hoofd. 
Lees hoofdstuk vier, ‘Schoten op het ijs’ voor. Vul kunststof bekers met water en verstop hier 
kleine kunststof diertjes in. Zet ze in de vriezer. 
Geef de kinderen in tweetallen een beker en laat ze samen bedenken hoe ze de beestjes uit het 
bevroren water kunnen bevrijden. Deel de oplossingen met elkaar. 
Suggesties: de beker op de radiator zetten, de beker onder de kraan met warm water houden, het ijs 
uit de beker halen en in je hand houden, het ijs uit de beker halen en met hamers kapotslaan, het ijs 
aan elkaar doorgeven, een föhn op het ijs richten.  
 
Voetsporen 
‘Jouw voetsporen zijn bijna net zo groot als die van een ijsbeer,’ wees Sneeuwuil opgewekt.  
Sneeuwuil volgt de voetsporen van Moemf. Neem stoepkrijt en laat één kind een route uitzetten 
door voetstappen te tekenen. De anderen wachten een tijdje en volgen de route. Waar brengen de 
voetstappen hen naartoe?  
Tip! Het is ook leuk om samen een beweegpad te maken. Teken een heleboel voetstappen naast 
elkaar (telkens twee voetafdrukken op dezelfde manier naast elkaar zoals je eigen voeten) en zorg 
ervoor dat ze telkens een andere richting op wijzen. De ene keer vooruit, de andere keer achteruit, 
dan links en dan rechts. Als het pad klaar is, spring je over het pad door in de aangegeven richtingen 
op de voetstappen te springen. 
 
Plankenloop 
‘Daarna hield Moemf zich liever koest. Ze liepen verder en verder. De plank op zijn schouders 
werd behoorlijk zwaar.’ 
Neem het boek Moemf heeft een vriend erbij en lees hoofdstuk vijf, ‘Een monster in het bos’ voor. 
Zorg voor twee planken. Twee kinderen gaan samen op een plank staan. Het kind dat achteraan 
staat, pakt een tweede plank en geeft deze aan het kind dat vooraan staat. Hij legt de tweede plank 
voor de plank waar ze samen op staan. Hierna stappen de kinderen over op deze plank. Het kind dat 
achteraan staat, pakt de leeggekomen plank en geeft deze aan het kind voor hem. Hij legt de plank 
voor zich en stapt over. Zo gaan de kinderen door tot ze een van tevoren afgesproken plek bereiken.  
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Meer vriendschapsspelletjes: 
 
Touwtrekken 
Leg twee grote blokken of dikke boeken (telefoongidsen) neer. Twee kinderen gaan elk op een 
verhoging staan. Geef ze een dik touw in de hand. Het ene kind houdt het ene uiteinde van het touw 
vast en het andere kind het andere. Op jouw teken start de wedstrijd: de kinderen proberen elkaar 
van de verhoging te krijgen. Dit mogen ze doen door aan het touw te trekken of door juist tactisch 
niets te doen en het evenwicht te bewaren. Wie blijft het langst overeind?  
 
Samen zaklopen 
Neem een zakloopzak of jutezak. Zet een parcours uit met pionnen en hoepels. Geef twee kinderen 
de opdracht samen in de zak te gaan staan. Het ene kind met zijn linkerbeen en het andere kind met 
zijn rechterbeen. Samen springen de kinderen door het parcours. Ze slalommen om de pionnen en 
doen de hoepel over zich heen.  
 
Ballonnenloop 
Blaas ballonnen op. Geef twee kinderen elk een ballon en laat ze deze tussen een lichaamsdeel 
klemmen. Op deze manier leggen ze een parcours af, zonder de ballon te laten vallen.  
Suggesties: klem de ballon tussen jullie… buiken, ruggen, schouders, voorhoofden, billen, neuzen, 
ellebogen, benen. 
 
Spijker in de fles 
Knip een lang stuk draad af en bevestig een spijker in het midden van de draad. Zet een fles zonder 
dop neer. Vraag twee kinderen elk aan een uiteinde van de draad te gaan staan. Ze proberen de 
spijker in de opening van de fles te krijgen door samen te werken. Lukt het? 
 
Geblinddoekt grijpen 
Zet enkele pionnen met een opening aan de bovenkant neer en leg kleine ballen zoals tennisballen 
op de pionnen. Zorg voor een trekkar, bolderkar of kruiwagen.  
De kinderen vormen tweetallen. Het ene kind gaat in de kar zitten en krijgt een blinddoek om. Het 
andere kind trekt (of duwt) de kar langs de pionnen. Hij geeft het geblinddoekte kind aanwijzingen, 
zodat hij de ballen van de pionnen kan pakken. Hij verzamelt deze in de kar. Lukt het om alle ballen 
te pakken? 
 
Samen muziek maken 
Kies een muziekinstrument. Laat één kind hier een muziekstuk op componeren, dat hij vervolgens 
aan een vriend leert. Eventueel noteert het kind het muziekstuk dat hij heeft bedacht op zijn eigen 
manier. Dit kan door middel van stippen, strepen, golven, lijnen enzovoorts.  
 
Gebroken harten 
Teken grote harten op vellen A4-papier. Verknip de harten op verschillende manieren. 
Laat twee kinderen samen de harten in elkaar puzzelen. Maak een foto van de vriendjes met de 
harten.  
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Vriendschapsbandjes 
Laat de kinderen een vriendschapsarmbandje of sleutelhanger maken voor hun beste vriend. Ze 
kunnen kralen rijgen, vingerhaken of loomen. 
Tip! Het is ook leuk om twee kinderen precies hetzelfde bandje te laten maken. Als de bandjes 
klaar zijn, wisselen ze deze uit. Een vriendschapsbandje van je beste vriend! 
 
Vier een lentefeest 
‘Weet je…’ zei Moemf. ‘Het is fijn om samen feest te vieren. In mijn eentje had ik dat nooit gedaan. 
Met z’n tweeën is het echt veel fijner.’ 
 
Lees hoofdstuk zes, ‘Lentefeest bij Moemf en Sneeuwuil’ voor. Organiseer een lentefeest. Laat de 
kinderen samen met hun vriendjes versieringen knutselen en iets lekkers bakken. Verstuur 
uitnodigingen, dans op vrolijke muziek en smul van het lekkers. 
 

Spelsuggesties geschreven door Anke van Boxmeer 
 


