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LESSUGGESTIES  
Mark Janssen 
Raar 
(Lemniscaat)  
 
 
Op een dag ligt er iets vreemds op de 
grond. De dieren vinden het, maar wat is 
het? Als ze het oprapen, loopt alles uit de 
hand. Het wordt gekker en gekker, 
totdat… 
 
RAAR 
 
Spelen met spiegels 
 
Introductie 
Leg een grote spiegel of enkele 
spiegeltegels op de grond. Kijk hoe de 
kinderen hierop reageren. Is het voor hen 
ook een vreemd ding, of juist bekend? 
Voeg loose parts toe. Dat zijn ‘open materialen’ die geen bedoeling vooraf hebben. Je kunt ermee 
manipuleren, veranderen, verplaatsen en combineren. Denk aan veren, schelpen, kleine 
houtschijven, diamanten, glasstenen of doorzichtig mozaïek. Wat gaan de kinderen ermee doen?  
Lees na het ontdekken het boek Raar van Mark Janssen voor.  
 
Activiteiten bij het boek: 
 
Een spiegel als ijsbaan 
Kijk in het boek Raar naar de pinguïn die op de spiegel staat en trappelt van plezier. Vraag waarom 
de pinguïn zo’n plezier heeft.  
Leg een spiegeltegel op tafel en verzamel speelgoed dat past bij het thema ‘ijs’. Denk aan 
speelfiguren van pinguïns en andere pooldieren, (playmobil)poppetjes, doorzichtige bakjes of 
blokken, wintermini’s van Albert Heijn.  
Vertel dat de spiegel een ijsbaan is. De kinderen mogen deze inrichten. Ze zetten er dieren of 
poppetjes op of zetten er huizen omheen. Hierna spelen ze met de figuren op de ijsbaan. 
 
Spiegelbewegingen 
Zet twee kinderen tegenover elkaar of speel het spel zelf mee. Kijk naar Luiaard in het boek Raar. 
Hij zet de spiegel rechtop, precies in het midden van het boek. Wat gebeurt er? 
De kinderen doen alsof ze in de spiegel kijken. Het ene kind bedenkt een beweging en het andere 
kind doet deze na. Hierna wisselen de kinderen van rol.  
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Verdubbelen 
Kleine Gorilla komt als eerste in de spiegel kijken en ziet een andere gorilla. ‘Hé! Wil jij mijn 
nieuwe vriend zijn?’ 
Vraag hoeveel Gorilla’s er zijn als kleine Gorilla in de spiegel kijkt (twee). Zet een spiegel neer en 
zet hier een speelfiguur van een dier voor. Vraag hoeveel dieren er nu zijn (twee). Zet nu twee 
speelfiguren voor de spiegel. Hoeveel dieren zijn er nu? Ga zo verder. Laat ook de kinderen dieren 
voor de spiegel zetten. Jij telt hoeveel je er ziet.  
 
Gekke bekken 
Leguaan kijkt in de spiegel en ziet een lelijkerd, een chagrijn.  
Laat Leguaan in het boek Raar zien en vraag wat hij in de spiegel ziet.  
Zet een spiegel neer. Kunnen de kinderen net zo lelijk kijken als Leguaan? Wat zie je in de spiegel? 
Trek samen gekke bekken. Oefen even, verkleed je eventueel en zet dan de allergekste bek op de 
foto. Fotografeer die in de spiegel. Als je een lachspiegel hebt of twee spiegels dwars op elkaar zet, 
wordt het nog leuker!  
 
Spiegelkusjes 
Leeuw vindt de knapperd die hij in de spiegel ziet wél leuk. Hij geeft hem een kus.  
Bekijk de illustratie in Raar. 
Laat de kinderen een spiegelkunstwerk met kusjes maken. Geef ze een glimmend stuk spiegelend 
papier. De kinderen beplakken de randen van het papier met stickers van hartjes of bloemen zodat 
er een kader ontstaat. Hierna krijgen ze lippenstift in een knallende kleur op de lippen. De kinderen 
geven de spiegel kusjes.  
Tip! Als je geen spiegelend papier hebt, gebruik je een wit of grijs vel papier.  
 
Toverletters  
Als Leeuw zijn bek tegen de spiegel drukt, verschijnt er een waas op het glas.  
Geef de kinderen een spiegel en laat ze naar de spiegel ademen. Er komt een waas op de spiegel die 
langzaam weer wegtrekt. Het ene kind schrijft een letter in de waas. Het andere kind raadt welke 
letter er is geschreven. Kan hij dit raden voordat de letter weer verdwijnt? Hierna wordt er van rol 
gewisseld. 
Wanneer er kinderen zijn die nog geen letter kennen, laat je ze een eenvoudige tekening of vorm 
maken. 
 
Na-apen 
Grote Gorilla gromt boos naar de vreemde aap die hij in de spiegel ziet. Maar die vreemde aap 
doet precies hetzelfde! 
Neem een handspiegel en speel dat jij de grote Gorilla bent. Zeg een woord. Geef de spiegel aan 
een kind. Hij is de andere grote gorilla en zegt het woord na. Nu bedenkt hij een woord. Hij geeft de 
spiegel aan een volgend kind en dat kind herhaalt het woord. Ga zo verder en breid dit uit naar twee 
woorden na elkaar of korte zinnen.  
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Lichaamsdelen 
Kleine Olifant is slim. Hij weet dat hij zichzelf ziet. Kijk in het boek Raar waarmee hij aan zichzelf 
vastzit.  
Zet een grote passpiegel neer of ga naar een spiegel aan de wand. Vertel de kinderen dat zij Olifant 
zijn. Kunnen ze met de armen een slurf maken? Laat ze de spiegel met hun slurf aanraken. Nu 
zitten ze aan zichzelf vast! 
Noem hierna een ander lichaamsdeel. De kinderen raken de spiegel met dit lichaamsdeel aan en 
zitten vast. Ga zo verder. Wissel na verloop van tijd van rol. Nu noemt een van de kinderen een 
lichaamsdeel en zit jij aan jezelf vast. 
Blader in het boek Raar naar Hyena en kijk hoe hij aan zichzelf zit vastgeplakt. Hebben jullie dit 
ook gedaan? 
 
Halve dieren 
Grote Olifant ging per ongeluk aan de zijkant van het ding staan. ‘Wat gebeurt er nu? RAAR!’ Kijk 
in het boek wat er gebeurt. 
Zoek op internet naar een eenvoudige kleurplaat van het vooraanzicht van een dier, bijvoorbeeld de 
kop van een olifant, een octopus, een kwal of een kat. Print de kleurplaat een aantal keer en knip 
deze in de lengte doormidden. Bewaar de linkerhelft en plak deze aan de linkerkant op een vel 
papier. De kinderen zien de helft van het dier en tekenen de andere helft aan de andere kant, zodat 
het dier ‘heel’ wordt. Dit doen ze door te spiegelen. Geef ze een kleine spiegel om op de spiegellijn 
te zetten, zodat ze het hele dier in de spiegel zien. 
 
Vreemde vogels 
Panter ziet zichzelf met drie ogen. Hij kijkt en kijkt, tot hij er scheel van ziet.  
Bekijk Panter in het boek Raar. Zet een spiegel precies in het midden van de twee bladzijden met 
Panter. Zie je Panter nu in de spiegel ook met drie ogen? 
Zet de spiegel hierna ook in het midden van de andere bladzijden van het boek en laat de kinderen 
ervaren hoe de dieren zichzelf in de spiegel zien. Sommige dieren zijn echt vreemde vogels!  
 
Dit ben ik! 
‘Nu ik!’ riep Octopus. Maar dat viel een beetje tegen… 
Blader naar Octopus in het boek Raar en vraag waarom het een beetje tegenvalt.  
Laat de kinderen in de spiegel kijken en laat ze hun gezicht met whiteboardmarkers of Stabilo 
Woody’s (potloden waarmee je op gladde oppervlakken kunt tekenen) overtrekken. Als de 
contouren van het gezicht zijn getekend, kunnen de ogen, oren, neus en mond een plek krijgen, 
worden haren getekend enzovoorts. Maak een foto van het portret.  
Tip! Teken elkaar. Een kind kijkt in de spiegel en een ander kind of jij als volwassene trekt zijn 
gezicht om. Hierna kan hij het gezicht zelf afmaken.  
 
Spiegelpuzzel 
‘Gekker dan dit kan niet!’ zei Pauw. ‘O, jawel hoor,’ zei Nijlpaard. ‘Kijk maar.’ Hij ging wiebelend 
op zijn voorpoten staan. ‘En nu snel nóg een poot van de grond en dan...’ 
Voorspel samen wat er gebeurt en blader naar de volgende bladzijde. De spiegel breekt! 
Knip een spiegelend stuk papier in stukken. Verstop de puzzelstukken binnen of buiten. De 
kinderen gaan op zoek naar de stukken en puzzelen de spiegel in elkaar.  
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Meer activiteiten met spiegels: 
 
Spiegelkunst 
Leg een stuk draad of reep papier neer en leg hier met loose parts een kunstwerkje naast. Gebruik 
diamanten, glasstenen, mozaïekfiguren, kleine houtschijven, bladeren, doppen enzovoorts. Zet een 
spiegel op de draad of reep papier en bekijk hoe het kunstwerk er nu uitziet. Laat de kinderen het 
werk daarna spiegelen door precies hetzelfde, gespiegeld aan de andere kant van de lijn te leggen. 
Als het kunstwerk klaar is, vraag je de kinderen de ogen te sluiten. Haal aan één kant van de 
spiegellijn iets weg. De kinderen openen de ogen. Wat is weg? 
 
Spiegeltikkertje 
Eén kind is de grote Olifant en de andere kinderen zijn kleine Olifant. In het midden van het 
speelveld ligt een boomstam (gebruik hiervoor een tak). Kleine Olifant wil de tak hebben, maar 
grote Olifant vindt dat niet goed. De kleine Olifanten spreken af op welke manier ze naar de tak 
bewegen en grote Olifant spiegelt deze beweging. Kleine Olifant mag gekke bewegingen bedenken, 
zoals een koprol, achteruitlopen, op twee voeten springen, over de grond kruipen. Wanneer een 
kleine Olifant bij de tak is, breekt de spiegel. Kleine Olifant pakt de tak en rent terug naar het 
startpunt, terwijl grote Olifant hem probeert te tikken. Lukt dit? Hierna is een ander kind grote 
Olifant.  
 
Versierde spiegel 
Leg een spiegeltegel neer en leg er loose parts bij. Denk aan veren, schelpen, glasstenen en 
doorzichtig mozaïek. De kinderen versieren de tegel met de loose parts en er ontstaat een 
kunstwerk. Wanneer de spiegeltegels niet meer nodig zijn, kun je de loose parts vastplakken met 
lijm of een lijmpistool. Het is ook leuk om alleen de rand te versieren en de versieringen vast te 
plakken. De spiegel kan nu echt worden gebruikt én is uniek!  
Tip! Heb je geen loose parts, gebruik dan foamstickers. Je kunt ze meteen op de spiegel 
vastplakken en deze zo leuk versieren. 
 
Spiegelzoektocht 
Geef de kinderen een kleine spiegel, liefst een kunststof exemplaar. Deze houden ze zo vast dat ze 
de omgeving erin kunnen zien. Vertel de kinderen wat ze in de spiegel gaan zoeken. Dit kan iets 
zijn wat in huis of in de school is te vinden, of buiten, bijvoorbeeld: bladeren aan een boom, het dak 
van het speelhuis, een zandbakschep, een vogel. De kinderen lopen rond en proberen de opdracht in 
hun spiegel te ‘vangen’.  
 
Een schuimende spiegel 
Spuit scheerschuim op een spiegel en laat de kinderen hier met de handen doorheen gaan. Ze 
kunnen met het scheerschuim experimenteren of er een tekening in maken. 
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Spiegelende spiegels 
Laat een spiegeltegel versieren met loose parts. Schuif er vervolgens een spiegeltegel tegenaan en 
spiegel de versieringen van de eerste tegel op de tweede. Breid het werk uit van twee naar vier 
spiegels (die in een vierkant tegen elkaar aan liggen) en spiegel de versiering van de eerste twee 
tegels op de derde en vierde tegel. Er ligt nu een kunstwerk van vier spiegels, dat helemaal is 
gespiegeld.  
 

Spelsuggesties geschreven door Anke van Boxmeer 
  
	


