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LESSUGGESTIES  
Annette Herzog & 
Ingrid & Dieter Schubert 
Als mama van huis is… 
(Lemniscaat)  
 
 
Mama Olifant gaat op reis en dat vindt 
Tibula To maar niets. Gelukkig ziet ze 
elke avond diezelfde maan als hij. Het 
liefst zou Tibula To naar de maan gaan 
om vanaf daar naar mama te zwaaien. 
Om er te komen moet hij door het water, 
maar dan moet hij wel eerst leren 
zwemmen… Zal het Tibula To lukken om 
mama te verrassen?  
 
ALS MAMA VAN HUIS IS… 
 
Tien dagen gaat Mama Olifant weg. Tien 
hele dagen! Dat betekent tien keer 
wakker worden zonder Mama Olifant, en 
net zo vaak in slaap vallen zonder haar. Dat betekent honderd keer niet door de bananenplantage 
huppelen met haar en haar vrolijke trompetterliedjes. En wel duizend keer niet achter haar rug 
wegduiken als de olifantentantes hem weer eens natspetteren bij de rivier. Tien dagen… dat 
betekent dat Mama Olifant Tibula To een miljoen keer niet kan troosten als ze hem plagen omdat 
hij nog niet kan zwemmen. Tien dagen: dat betekent honderdduizendmiljoen keer iets NIET.  
 
In het boek Als mama van huis is… mist Tibula To mama ontzettend. Wat duren de dagen lang als 
je iemand mist. Maar dan ontdekt hij iets waar hij zo in opgaat dat de dagen steeds sneller gaan. Hij 
raakt zelfs de tel kwijt. En dan is mama ineens daar! Tel samen met Tibula To de dagen af en 
verwelkom mama als zij na tien dagen weer thuiskomt.  
 
Aftellen 
Voorbereiding 
Pak een speelgoedbus of kopieer de bus waarin Mama Olifant zit uit het boek Als mama van huis 
is… Maak een weg van karton, een reep papier, stoepkrijt, tape of ander materiaal en verdeel die in 
elf vlakken. Zet de bus in het eerste vlak en zet een speelfiguur of knuffel van een kleine olifant in 
het laatste vlak. Dat is Tibula To die op mama wacht. 
 
Nog tien nachtjes… 
Zet een kleine olifant ergens in het lokaal of in huis. Merk op dat je iemand zacht hoort huilen. Wie 
zou dat zijn? Richt je aandacht op de kleine olifant en vraag de kinderen waar hij verdrietig om zou 
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kunnen zijn. Lees het boek Als mama van huis is… voor. Daarin ontdekken de kinderen dat die 
kleine olifant Tibula To heet en dat hij verdrietig is omdat hij zijn moeder mist. 
En zo gaat de eerste dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog negen nachtjes… 
Tibula To speelt een spelletje. Hij heeft een bal gevonden en duwt die met zijn slurf vooruit.  
Vraag de kinderen een slurf met hun armen te maken. Ze gaan op hun knieën zitten en leggen een 
bal voor zich. Met hun slurf duwen ze de bal voor zich uit. 
Tip! Zet een parcours uit met pionnen waar de bal zigzaggend doorheen gaat, maak poortjes waar 
de bal onderdoor moet en lage hindernissen waar de bal overheen wordt gewipt.  
En zo gaat de tweede dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To. 
 
Nog acht nachtjes… 
De tantes van Tibula To troosten hem door lieve woorden te trompetteren.  
Zeg woorden of korte zinnen en vraag de kinderen die na te zeggen. Laat ze een olifant zijn door 
met hun armen een slurf te maken en de woorden te ‘trompetteren’.  
Suggesties: 
woorden: mama, missen, bus, verdriet, eenzaam  
zinnen 
 - De bus rijdt weg. 
- Ik voel me alleen. 
- Ik heb verdriet. 
- Wanneer komt mama terug? 
- Nog acht nachtjes slapen.  
- Ik kan niet slapen zonder mama. 
En zo gaat de derde dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog zeven nachtjes… 
Op de bananenplantage lopen de grote olifanten in een rij achter elkaar. Tibula To kijkt naar ze.  
Verdeel de groep in tweeën. De twee groepen gaan een flink stuk uit elkaar tegenover elkaar staan. 
Het eerste kind van een groep loopt als olifant naar de andere groep. Hij steekt een hand tussen zijn 
benen door en pakt daarmee een hand van een ander kind vast. Samen lopen ze als olifanten naar de 
overkant. Daar sluit een derde kind aan. Het tweede kind steekt zijn vrije hand tussen zijn benen 
door en reikt die naar het derde kind. De drie kinderen lopen naar de overkant. Zo lopen de 
olifanten in een rij en elke keer komt er een olifant bij. Ga door tot alle kinderen olifant zijn.  
Variatie Maak een trompetterend geluid of blaas op een trompet. Alle olifanten draaien zich om en 
maken opnieuw een slinger. Ze lopen verder en gaan nu de andere kant op.  
En zo gaat de vierde dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog zes nachtjes… 
De zon gaat onder en Tibula To krijgt het koud. Maar wie komt daar naast hem zitten? Het is zijn 
opa, Tibula Ta.  
Tibula Ta loopt niet meer zo snel. De kinderen spelen dat zij Tibula Ta zijn. Net als opa hebben ze 
grote olifantspoten. Ze pakken loopklossen en lopen daarop rond.  
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Variatie Maak een brede, lage wip waar de olifanten overheen lopen.  
En zo gaat de vijfde dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog vijf nachtjes… 
In de rivier staan waterplanten. Tibula To peddelt en spettert, hoest en proest. Hij slingert zijn slurf 
heen en weer, sputtert en spuugt sloten water uit. Wat hij ook doet, het zwemmen lukt niet.  
Zet witte kartonnen bekers ondersteboven neer en teken er met een groene watervaste stift 
waterplanten op. Zet de waterplanten op een tafel. De kinderen nemen een waterpistool in de hand 
en richten het op de waterplanten. Ze proberen de waterplanten van de tafel te spuiten.  
En zo gaat de zesde dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog vier nachtjes… 
Tibula To huppelt op de bananenplantage tussen de bomen door. Wat heeft hij zin in een lekkere 
banaan!  
Teken een bananenboom op groen papier en prik die op een prikbord. Maak bananen van geel 
papier en hang die met pushpins in de boom. Steek de pushpins in het midden van de bananen.  
Eén kind is Tibula To. Blinddoek hem. Hij maakt met zijn armen een slurf en probeert een banaan 
uit de boom te pakken. Dat doet hij door te voelen. Voelt hij een pushpin, dan pakt hij die en de 
banaan valt uit de boom. De blinddoek gaat af. Tibula To heeft een lekkere banaan gevonden!  
Variatie Knip één gele banaan uit en enkele groene. Deze bananen zijn onrijp. Het kind dat Tibula 
To is, mag even naar de bananen kijken. Daarna wordt hij geblinddoekt en probeert de rijpe banaan 
te pakken. Pakt hij een onrijpe banaan, dan heeft hij pech en gaat het lekkere hapje aan zijn neus 
voorbij!  
En zo gaat de zevende dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog drie nachtjes… 
Verdrietig zwaait Tibula To wat met zijn slurf. Ineens tikt hij tegen een kokosnoot. Die rolt weg.  
Doe een tennisbal in een panty. Het kind dat Tibula To is, zet die op zijn hoofd. Verspreid enkele 
bekers of pionnen in de ruimte en leg op elke beker of pion een kleine bal. Dat is een kokosnoot. 
Tibula To zwaait met zijn slurf en probeert de kokosnoten van de bekers of pionnen te slaan. Het is 
de bedoeling dat de kokosnoten op de grond vallen en de bekers of pionnen blijven staan. Hoeveel 
kokosnoten kan de kleine olifant weg slaan?  
En zo gaat de achtste dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog twee nachtjes… 
Tibula To gaat naar de rivier waar ook die nacht de maan op het water dobbert. Aan de oever van de 
rivier ligt een boot. Tibula To krijgt een idee. Hij schuift de boot het water in en klautert erin. Met 
zijn slurf als peddel roeit hij recht op de maan af. Maar wat is dat nou? De maan gaat ervandoor en 
laat zich niet inhalen. Hij roeit harder en harder, maar hoe meer Tibula To zijn best doet, hoe sneller 
de maan lijkt te gaan. Tibula To’s geduld raakt op. Hij komt overeind en springt uit de boot, het 
diepste midden van het water in, boven op de maan. Maar o jee… die knalt uiteen: ineens drijven er 
wel duizend scherven maan in het water.  
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Kijk in het boek Als mama van huis is… naar de maan. Teken net zo’n maan op een groot vel 
papier. Knip de maan daarna in heel veel stukken. O jee, de maan is kapot! Laat de kinderen de 
maan weer in elkaar puzzelen. 
Variatie Verdeel de groep in kleine groepjes. Teken de maan meerdere keren en knip hem voor elk 
groepje in stukken. Elk groepje krijgt de stukken maan. Op jouw teken beginnen ze met puzzelen. 
Wie puzzelt de maan het eerst in elkaar?  
En zo gaat de negende dag zonder mama olifant voorbij. Zet de bus één vlak dichter bij Tibula To.  
 
Nog één nachtje… 
Onder de baobabboom rust Tibula To uit. Ineens wordt er iets naar zijn slurf geslingerd.  
Teken een olifantenkop op een groot vel karton. Lijm een keukenrol als slurf op de kop. Leg de kop 
op de grond. De kinderen gaan een stukje verderop staan en werpen ringen of papieren borden met 
een gat erin richting de slurf. Lukt het om een ring om de slurf te krijgen?  
En zo komt er een eind aan de tiende dag. Zet de bus op het vlak bij de kleine olifant, Tibula To.  
 
Daar is mama! 
Tibula To waadt door het water naar de oever. Achter zijn olifantenoren voelt hij het kriebelen – 
van vreugde en van trots. Kijk in het boek Als mama van huis is… waarom Tibula To zich zo blij en 
trots voelt. Wie staat daar aan de waterkant? Het is mama!  
Leg een zeil op het gazon en zet de hoeken vast met tentharingen. Zet een grote knuffel van een 
olifant aan de ene kant van het zeil en vraag de kinderen aan de andere kant te gaan staan. Een voor 
een kruipen ze onder het zeil door. Ze zijn zogenaamd in de rivier en kunnen zwemmen, net als 
Tibula To. Als ze een stuk hebben gezwommen, komen ze bij de oever aan. Daar wacht hen een 
verrassing: mama olifant is terug! Ze trakteert de kleine olifanten op iets lekkers.  
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