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LESSUGGESTIES  
David McPhail 
Beloofd! 
(Lemniscaat)  
 
Ik beloof je dat ik naar je zal luisteren als 
je iets aan me wilt vertellen, dat ik je 
allerlei dingen zal leren die je nodig hebt 
als je groter wordt, en dat ik van je hou – 
voor altijd en altijd en altijd. Beloofd! 
 
BELOOFD! 
 
In Beloofd! vraagt Babybeer aan 
Mamabeer of ze een liedje voor hem wil 
zingen. ‘Later, berelief,’ roept Mamabeer 
terug. ‘Beloofd!’  
Babybeer vraagt zich af wat ‘beloofd’ 
betekent. Terwijl hij met Mamabeer op 
pad is, wordt er van alles beloofd. Maar 
waar blijft nu het beloofde liedje?  
 
Voorbereiding 
Pak een flink stuk behangpapier en trek met zwarte stift vijf horizontale lijnen op het papier, zodat 
er een notenbalk ontstaat. Zoek de muzieknotatie van het lied ‘’k Zag twee beren’ op en print die. 
Leg een stapeltje zwarte (vouw)cirkels klaar. Dat zijn de muzieknoten die later op de notenbalk 
worden gelegd.  
Voer onderstaande activiteiten uit. Die doorlopen het verhaal Beloofd!. Na elke activiteit krijgen de 
kinderen een muzieknoot die op de notenbalk wordt gelegd. Leg de muzieknoten neer zoals in het 
lied ‘’k Zag twee beren’. Zo ontstaat er een liedje dat later gespeeld of gezongen kan worden. 
Beloofd!  
 
Langs de oever 
Mamabeer en Babybeer staan op en lopen langs de oever. 
Blader in het boek Beloofd! naar Mamabeer en Babybeer die langs de oever lopen. Wat zien ze 
onderweg? Wandel een stuk door het dorp of de wijk. Kijk goed om je heen. Terug op school of 
thuis noem je om de beurt iets wat je onderweg gezien hebt. Iets wat al genoemd is, mag niet 
herhaald worden. Lukt het om veel dingen op te noemen?  
 
Tip! Bij een grote groep splits je de groep in tweeën en noemt elke groep om de beurt iets op. Ga 
door tot een van de groepen niets meer weet te noemen. 
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
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Naar de wolken kijken 
‘Ik beloof dat ik lekker met je in het gras ga liggen,’ zegt Mamabeer, ‘en dat we samen naar de 
wolken kijken die voorbijdrijven.’ 
Kijk in het boek Beloofd! naar Mamabeer en Babybeer die in het gras liggen en naar de wolken 
kijken. Geef elk kind een wolk van wit papier. Knip verschillende vormen. De kinderen toveren hun 
wolk om tot iets anders. Iets wat ze misschien wel in die wolk zien. Ze mogen daarvoor materiaal 
gebruiken zoals teken- en schildermateriaal, kosteloos materiaal en gekleurd papier. Hang de 
wolken aan het plafond op en ga samen op de grond liggen. Kijk naar de wolken. Wat zie je?  
 
Tip! Help kinderen die de opdracht lastig vinden op weg door de opdracht wat te beperken. Vertel 
bijvoorbeeld dat er in de wolk een dier te zien is. Welk dier? Als dat dier is bedacht, kan het kind 
aan de slag gaan.  
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
 
Onder het bed 
‘Ik beloof dat ik naar je zal luisteren als je iets aan me wilt vertellen,’ zei Mamabeer. ‘Zoals toen ik 
zei dat er een draak onder mijn bed zat?’ vraagt Babybeer.  
Lees bovenstaande zinnen voor en kijk in het boek Beloofd! naar Mamabeer die onder het bed van 
Babybeer kijkt. Vraag waar Babybeer bang voor is. 
Leg een kleed over een tafel, zodat de tafel volledig bedekt is. Wijs één kind aan dat onder de tafel 
(het bed) gaat zitten. Hij neemt een dier in gedachten of krijgt een afbeelding te zien van het dier 
dat hij speelt. De groep stelt het dier vragen om erachter te komen wat hij is. Het dier antwoordt met 
ja of nee. Als wordt geraden wat voor dier onder het bed zit, komt hij eronder uit. Een ander kind 
kruipt nu onder het bed en neemt een dier in gedachten.  
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
 
Appels 
Ze wandelen naar de boomgaard, waar de appels bijna rijp zijn. Mamabeer schudt er een paar van 
de boom.  
Laat een aantal rode doppen vallen. Dat zijn de appels die van de boom geschud worden. Tel de 
appels. Herhaal dat een aantal keer met telkens een ander aantal.  
Vraag de kinderen daarna de ogen te sluiten en verstop een kleine kunstvlieg of een zwart dopje 
onder een van de rode doppen. Deze rode dop is een rotte appel, waar de vlieg lekker van smult. De 
kinderen openen de ogen en om de beurt mogen ze een appel in een mand leggen. Daarbij wordt 
geteld hoeveel appels er worden geraapt. Wanneer de rotte appel wordt gepakt en de vlieg wordt 
ontdekt, stopt het tellen. Hoeveel appels liggen er in de mand?  
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
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Ontdekken 
‘Maar ik beloof ook dat ik je van alles zelf zal laten ontdekken. Ik weet niet álles.’ 
Maak een ontdekdoos door een gat in een schoenendoos te knippen. Verstop een voorwerp in de 
doos. Een kind steekt zijn hand in de doos en voelt. Wat zou er in de doos zitten? Als hij raadt wat 
het voorwerp is, wordt er een nieuw voorwerp in de doos gestopt. 
 
Suggesties: afwasborstel, schuurspons, knuffeldier, potlood, sambabal, speelslijm, gevulde 
waterballon, kam. 
 
Variatie Eén kind voelt in de doos en omschrijft aan de andere kinderen wat hij voelt. Kunnen zij 
raden wat er in de ontdekdoos zit? 
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
 
Helpen 
‘Maar ik zal alles doen wat ik kan om daarbij te helpen.’ 
Houd een filosoferend gesprek over ‘helpen’. Stel de volgende vraag: Moet je altijd iedereen 
helpen? Laat de kinderen antwoord geven op de vraag. Geef zelf geen antwoorden. Luister goed 
naar de kinderen. Stel jezelf nieuwsgierig op en vraag door.  
- Hoe weet je dat? 
- Waarom denk je dat? 
- Is iedereen het daarmee eens? 
- Is dat altijd zo? 
- Zou het ook anders kunnen? 
Ga op zoek naar afbeeldingen van een leerkracht, een boef, een koning, een zieke, een blinde man, 
een oude vrouw en een baby. Stel opnieuw de vraag Moet je altijd iedereen helpen? en laat de 
afbeeldingen van bovenstaande personen één voor één zien. Hoe denken de kinderen daarover? 
Laat ze met elkaar in gesprek gaan. 
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
 
Naar huis 
Nu lopen ze over het pad naar huis. 
Teken een kronkelend pad op een vel papier, buiten op de stoep, op het verfbord, in de zandbak, op 
het krijtbord, in een bak met schelpenzand of op een stuk behangpapier. De kinderen volgen het pad 
op een van de volgende manieren: met de vingers, met de voeten, met een penseel, met een nat 
penseel, met een penseel met verf, met wasco, met kleurpotlood, met stoepkrijt, met stift, met een 
speelgoedauto… 
 
Variatie Laat voorwerpen op het kronkelende pad leggen, zoals knopen, knikkers, doppen, draad of 
auto’s. De voorwerpen kunnen ook met een pincet op het pad gelegd worden. Zo wordt de fijne 
motoriek gestimuleerd.  
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
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‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
 
Billybeer 
‘Ik vind het leuk om Billybeer morgen te zien,’ zegt Babybeer. ‘Ik ben blij dat ik beloofd heb om 
met hem te spelen.’ 
Blader in het boek Beloofd! naar de bladzijde waarop Mamabeer Babybeer naar het berenhol draagt. 
Vraag met welke klank het woord ‘beer’ begint (de b-klank). Ga op die bladzijde op zoek naar meer 
woorden met de b-klank vooraan: beer, Babybeer, bos, berenhol, boom, bed 
Bedenk nog meer woorden met de b-klank. Misschien begint een van jullie namen wel met die 
klank? Kijk in het lokaal of in huis rond en zoek voorwerpen met de ‘b’ vooraan. Verzamel ze op 
één plek.  
 
Suggesties: beker, boek, badschuim, bestek, bord, bal, blok, bak, bril, balpen, brief, bloempot. 
Leg een badhanddoek over de voorwerpen die gevonden zijn. Betover ze door er met je handen 
geheimzinnige bewegingen boven te maken. Vraag de kinderen te blazen. Haal het doek weg en laat 
één voorwerp eronder liggen. Wat is er verdwenen?  
‘Wil je een liedje voor me zingen?’ 
‘Later, beloofd!’  
Leg een muzieknoot op de notenbalk. 
 
Beloofd! 
‘Ik beloof dat ik een lief beertje zal zijn…’ zegt Babybeer. ‘Meestal.’ ‘Meestal is helemaal goed,’ 
zegt Mamabeer en ze zingt een liedje voor Babybeer tot hij heerlijk ligt te slapen. 
Bekijk de notenbalk. Er liggen acht muzieknoten op. Speel die noten op een instrument of zing de 
eerste regel van ‘’k Zag twee beren’: ’k Zag twee beren broodjes smeren…  
zing het lied daarna samen verder, want beloofd is beloofd!  
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