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Lemniscaat 



 

Boe! 

Onder de golven is het een kleurige warboel. De rode octopus, de groene schildpad en zelfs de 
zilvergrijze haaien zijn bang... Dat allemaal vanwege een klein, roze visje, en een gerucht dat groter en 
groter wordt.  

Startactiviteit: Boe! Wie ben ik? 

In de diepe, blauwe oceaan was alles rustig. Totdat alle vissen opschrikken: ‘Boe!’  
‘Help! Er zit daar iets engs!’ 
‘Hoorde je dat? Er brult daar iets!’ 
‘Zag je dat? Er zit daar iets enorms!’ 
‘Wist je dat? In de diepte schuilt een gruwelijke vis!’  

Vertel de kinderen dat zij visjes zijn in de grote oceaan. Eén van de visjes is een kleine roze vis, die op 
zoek is naar iemand om mee te spelen. Om contact te maken met de anderen, roept de roze vis: ‘Boe!’  
De kinderen ‘zwemmen’ als vissen door het lokaal. Loop tussen de vissen door en tik een vis op de 
schouder. Deze vis is de roze vis. De roze vis zwemt verder en roept op een zelfgekozen moment: ‘Boe!’ 
De andere vissen schrikken op. Zodra ze het boe-geluid horen, staan ze stil. Vraag wie een idee heeft wie 
de roze vis is. Wordt dat geraden, dan zwemmen de vissen verder en tik je een andere vis op de 
schouder. Wordt het niet geraden, dan roept dezelfde roze vis nog een keer: ‘Boe!’  
De roze vis bedenkt op welk moment ze het best ‘Boe!’ kan roepen – wanneer ze op een plek is met veel 
andere vissen of juist in een hoekje waar niemand is.  

Voorlezen van het verhaal 

Neem het boek Boe! erbij en bekijk de voorkant met de kinderen. Laat ze vertellen wat ze zien. Merken 
ze de kleine roze vis op? De vis die tijdens de startactiviteit ‘Boe!’ riep?  
Hoe zou het komen dat de andere vissen wegzwemmen voor de kleine roze vis? 
Lees het verhaal voor en stel na afloop enkele vragen. 

1. Wat vraagt het kleine, roze visje? 
2. Wat roept hij als niemand antwoord geeft?  
3. Hoe reageren de andere vissen als ze ‘Boe!’ horen roepen? 
4. Welke kleur heeft de octopus? 
5. Welke zeedieren heb je nog meer gezien? 
6. Waar vluchten de zeedieren naartoe? 
7. Is dit een veilige plek? 
8. Hoe komt het dat ze uiteindelijk gered worden? 
9. Wat doet het kleine, roze visje als ze de anderen ziet? 

  



 

De kleurencirkel 

Nodig:  Bijlage 1: kleurencirkel, splitpen, priknaald, prikmat 
Voorbereiding: Print de kleurencirkel uit bijlage 1. Knip de pijl los en leg die in het midden van de 
   kleurencirkel. Bevestig de pijl op de kleurencirkel door een splitpen door de pijl en de 
   kleurencirkel te steken.     

In de zee zwemmen vissen in allerlei kleuren. Vraag de kinderen welke kleuren zij kennen. Neem de 
kleurencirkel erbij. Hebben de kinderen al deze kleuren genoemd?  

Voorafgaand aan elke volgende activiteit draaien de kinderen aan de pijl. De kleur die de pijl aangeeft, 
bepaalt welke activiteit wordt gedaan.  

De activiteiten 
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De rode octopus raakte helemaal van slag. 

Nodig:  Bijlage 2: octopus, boek Boe!, rode kleurpotloden of stiften 
Voorbereiding:  Print voor elk kind een octopus uit bijlage 2. 

Kijk in het boek Boe! naar de octopus. Welke kleur heeft hij?  
Geef elk kind het vel papier met de octopus en laat ze de armen tellen.  
Deel de kleurpotloden of stiften uit en laat de kinderen bij elke arm van de octopus iets tekenen wat 
rood is. Suggesties: verkeerslicht, appel, tomaat, bes, T-shirt, tulp, lippenstift, paprika   
Als alle kinderen klaar zijn, maak je tweetallen. De kinderen gaan met hun tekeningen bij elkaar zitten. 
Elk tweetal gaat op zoek naar een rood voorwerp in het lokaal. Dat moet iets zijn ter grootte van één 
tekening, bijvoorbeeld de paprika. Als ze iets roods hebben gevonden, spelen ze hiermee een spel. De 
kinderen bekijken elkaars tekeningen goed. Daarna sluit het ene kind de ogen. Het andere kind dekt één 
van zijn tekeningen af met het rode voorwerp. Het kind opent de ogen en raadt: wat is weg? Hierna 
wisselen de kinderen van rol.  
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De paarse kogelvissen schrokken van de rode octopus.  

Nodig:  Boek Boe!, (paarse) ballen, paarse voorwerpen, voorwerpen in andere kleuren, papier, 
   paarse kleurpotloden of stiften, kleurpotloden of stiften in andere kleuren 
Voorbereiding:  - 



 

Blader in het boek Boe! naar de kogelvissen. Vraag de kinderen welke kleur ze hebben. 
Maak groepjes van vier kinderen en laat elk groepje in het lokaal of schoolgebouw op zoek gaan naar 
paarse, liefst wat grotere, voorwerpen. Daarnaast verzamelen ze ook enkele voorwerpen in andere 
kleuren. 

Met de voorwerpen maken de kinderen in de speelzaal een kogelvis-kegelbaan. Ze zetten de 
voorwerpen een stukje uit elkaar neer en gaan zelf een stuk verderop staan. 
Het eerste kind krijgt een (paarse) bal. Dit is de kogelvis. De kogelvis heeft zin in een paars hapje. Het 
kind probeert de kogelvis naar een paars voorwerp te rollen. Elk paars voorwerp dat wordt geraakt, 
levert een punt op. Wordt er een voorwerp in een andere kleur geraakt, dan kost dat een punt. 

Eén van de kinderen uit het groepje houdt de puntentelling bij. Hij krijgt een vel papier en twee 
kleurpotloden of stiften: een paarse en eentje in een andere kleur. Hij noteert het aantal punten door 
streepjes te zetten: paarse strepen zijn pluspunten en strepen in een andere kleur zijn minpunten.   

Het kind dat aan de beurt is, mag drie keer met de kogelvis rollen. Daarna worden zijn punten bij elkaar 
opgeteld of van elkaar afgetrokken en is het volgende kind aan de beurt. Wie haalt de meeste punten?  
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De blauwe school sloeg op de vlucht voor de paarse kogelvissen.  

Nodig:  Bijlage 3: vissen, boek Boe!, bak 
Voorbereiding:  Print de vissen op stevig papier en leg ze in de bak. 

Kijk in het boek Boe! naar de blauwe school vissen. Laat de kinderen om de beurt raden hoeveel blauwe 
vissen ze zien. 
Vertel dat de school blauwe vissen naar de klas is gezwommen. Ze komen zodadelijk voorbij. Nu kunnen 
de kinderen ze één voor één gaan tellen. De kinderen moeten erop letten dat ze alleen de blauwe vissen 
tellen. Vissen in andere kleuren worden niet meegeteld. Vraag de kinderen of ze er klaar voor zijn. 
Neem de bak met vissen op schoot. Laat de blauwe vis zien. De kinderen tellen: (in hun hoofd) één. Leg 
de blauwe vis terug en laat hem opnieuw zien: twee. Ga zo verder. Laat op een gegeven moment ook 
vissen in andere kleuren zien. Die zijn niet blauw, dus de kinderen mogen ze niet tellen. Zodra er weer 
een blauwe vis verschijnt, tellen ze verder. Als er geen vissen meer voorbijzwemmen, vraag je hoeveel 
blauwe vissen de kinderen hebben gezien. Laat enkele kinderen antwoord geven en herhaal de 
activiteit. 

Eindig met een spel: Vraag de kinderen te gaan staan. Laat opnieuw de school vissen langszwemmen. De 
kinderen tellen de blauwe vissen hardop. Zodra er een vis in een andere kleur verschijnt, tellen ze niet. 
De kinderen die per ongeluk doortellen, zijn af. Zij gaan zitten. Ga door tot er een winnaar is. Kinderen 
die afhaken met meetellen, gaan ook zitten. 



 

Tip! Versnel het tempo waarin je de vissen laat zien. De kinderen moeten nu sneller reageren en zullen 
misschien ook op het verkeerde moment verder tellen.      
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De blauwe school met vissen joeg de groene schildpad angst aan.  

Nodig:  Boek Boe!, speelgoedverkeerslicht of vouwcirkels in de kleuren rood, oranje en groen 
Voorbereiding: - 

De schildpad schrikt van de blauwe school met vissen. Laat de kinderen vertellen welke kleur de 
schildpad heeft (groen). Kunnen ze iets bedenken wat altijd groen is?  

Laat het verkeerslicht of de vouwcirkels in de kleuren rood, oranje en groen zien. Vraag wat dit is of 
waar het de kinderen aan doet denken. 

De schildpad zweeft op zijn gemakje door de zee. Hij beweegt langzaam. Ineens komen daar de blauwe 
vissen aan. De schildpad schrikt. Hij moet op zoek naar een veilige plek en beweegt snel. Vertel de 
kinderen dat zij groene schildpadden zijn. Eerst slapen ze nog en liggen stil. Zet het verkeerslicht op rood 
of laat de rode cirkel zien. Dan worden ze wakker en bewegen zich heel langzaam voort door het water. 
Zet het verkeerslicht op oranje of laat de oranje cirkel zien. De kinderen bewegen zich langzaam voort. 
Ten slotte dreigt er gevaar. Het licht gaat op groen: GO! De schildpad zwemt zo snel als hij kan verder.  

Ga naar de speelzaal. Vraag de schildpadden aan één kant van de zaal plaats te nemen. Bedenk samen 
een beweging waarmee de schildpad door de zee beweegt.  
Suggesties: zwemmen, lopen, kruipen, springen, duiken, op de rug zwemmen, achteruitzwemmen, op 
de rug van een andere schildpad meeliften, zijwaarts lopen 

Zet het licht op rood. De schildpadden liggen stil te wachten. Zodra het licht op oranje gaat, bewegen ze 
zich heel langzaam op de afgesproken manier voort. Bij groen versnellen ze, tot ze aan de overkant zijn. 
Spreek hier een andere beweging af en herhaal de activiteit.    
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De gele aal sidderde van de groene schildpad.  

Nodig:  Boek Boe!, gele pittenzakjes, wandrek, ladders, banken, evenwichtsbalk, pionnen en 
   stokken, matten, gele hoepels 
Voorbereiding:  Zet in de speelzaal zo veel mogelijk materiaal klaar. Zorg vooral voor hindernissen waar 
   de kinderen onderdoor kunnen kruipen. Leg een gele hoepel aan de ene kant van de 
   zaal en een gele hoepel aan de andere kant. Leg gele pittenzakjes op een aantal 
   hindernissen tussen deze hoepels in.  



 

Ga in het boek Boe! op zoek naar de aal. Vraag welke kleur hij is.  

Ga naar de speelzaal en vertel de kinderen dat zij een gele aal zijn. Laat ze een rij vormen bij de ene gele 
hoepel. Vertel dat ze in de blauwe oceaan zijn en naar hun eigen gele huis gaan zwemmen. Dit huis is 
aan de andere kant. Vraag hoe een gele aal zich voortbeweegt (glijdend op de buik). Laat de kinderen als 
alen door de zaal schuiven. De kinderen mogen alleen onder hindernissen door glijden die gemarkeerd 
zijn met een gele pittenzak. Lukt het ze om bij het gele huis te komen? 

Leg hierna de pittenzakken op andere hindernissen en verplaats de hoepels eventueel. De alen glijden 
opnieuw door de zee.    
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De oranje krabben raakten in de war door de gele aal.  

Nodig:  Boek Boe!, oranje vlaggetje  
Voorbereiding:  - 

Blader naar de krabben in het boek Boe! en vraag welke kleur ze zijn.  

Vertel dat de krabben dol zijn op muziek maken. Met hun eigen lijf kunnen ze prachtige muziek maken. 
Vraag de kinderen hoe de krabben dat zouden doen. 
Suggesties: klepperen met de scharen, tikken met de pootjes, blub zeggen met de bek, krabben met de 
pootjes 

De kinderen zijn het krabbenorkest. Ze starten met het maken van één geluid: krabben (de kinderen 
krabben met hun nagels over hun mouw en zeggen daarbij ‘krab, krab’). Het geluid wordt vier keer 
herhaald: krab, krab, krab, krab.  

Daarna plakken ze hier een ander geluid aan vast, dat ook vier keer wordt herhaald: tik, tik, tik, tik. (De 
kinderen tikken met de voeten op de grond.)  

Vervolgens worden beide geluiden en bewegingen herhaald: krab, krab, krab, krab, tik, tik, tik, tik. Ga zo 
verder met nog twee geluiden en bewegingen.  

BOE! (Roep ineens ‘Boe!’ door de klas). Wat is dat? De krabben van het krabbenorkest raken in de war. 
De geluiden gaan nu door elkaar, bijvoorbeeld: krab, krab, tik, tik. Tik, tik, blub, blub. Klap, klap, blub, 
blub.  

Bedenk op deze manier samen met de kinderen verschillende orkestpartijen voor het krabbenorkest. 
Zorg ervoor dat alle kinderen het kunnen volgen en dat het gelijk gaat. De moeilijkheid is van 
ondergeschikt belang. 



 

Neem het oranje vlaggetje erbij. Vertel dat dit de startvlag is. De orkestleider krijgt de vlag. Bepaal of de 
orkestleider een kind is, of dat je dit zelf doet. Spreek af welke orkestpartij de groep gaat spelen. 
Krabben waar de orkestleider de vlag voor houdt, starten met spelen. Krabben die de vlag later te zien 
krijgen, vallen in. Ga door tot alle krabben meespelen.    

Groter en groter 

Het gerucht werd groter en groter!    

Nodig:  Boek Boe!, verfpapier, plakkaatverf in de kleuren rood, blauw, paars, groen, geel, 
oranje, wit, kwasten  
Voorbereiding:  Snijd het verfpapier zo dat het vierkant wordt.  

Neem het boek erbij en blik nog eens terug op het verhaal.  

1. Hoe komt het dat de rust in de blauwe oceaan werd verstoord? (Het kleine, roze visje 
riep: Boe!.  

2. Wie raakt er als eerst helemaal van slag? (De octopus) 
3. Schrikken alle dieren van de roze vis of zit het verhaal anders in elkaar? (De paarse 

kogelvissen schrikken van de octopus, de blauwe school schrikt van de paarse 
kogelvissen, de groene schildpad schrikt van de blauwe school enzovoorts.)   

In de diepe, blauwe oceaan begon het met iets kleins, wat alsmaar groter werd. 

Vertel de kinderen dat zij gaan verven. Ze beginnen met iets kleins, wat steeds groter wordt.  

Maak groepjes van ongeveer vier kinderen. Geef elk kind een vel verfpapier en een kwast. Zet de 
kleuren verf bij elk groepje neer. De kinderen starten met het maken van een roze stip in het midden 
van het vel papier. De roze stip stelt het kleine, roze visje voor. Laat de kinderen kijken naar de kleuren 
verf. Zit de roze kleur erbij? Tot welke ontdekking komen ze? Vraag wie een oplossing heeft.  
De kinderen maken roze door kleuren te mengen. De roze stip wordt gezet. Hierna worden cirkels in 
telkens een andere kleur om de roze stip geverfd. De cirkels worden groter en groter. De kinderen 
kiezen zelf in welke volgorde ze de kleuren gebruiken. Ze stoppen als ze alle kleuren een keer hebben 
gebruikt of als het papier vol is.  

Laat het werk drogen en hang de vierkanten met cirkels vervolgens als een collage op.  

Afsluitende activiteit: Boe! Daar ben ik!  

In de diepe, donkere oceaan was alles rustig. ‘Wil er iemand met me spelen?’ vroeg het roze 
visje. Maar niemand gaf antwoord. Dus… 
‘Boe!’ riep het kleine, roze visje. En ze voegde zich bij de vrolijke veelkleurige vissenbende.   



 

Herinneren de kinderen zich de kleine, roze vis nog? Wat riep ze?  
Blader naar het eind van het boek en lees de tekst voor. Vraag wat er gebeurt als de kleine, roze vis voor 
de tweede keer ‘Boe!’ roept. (De walvis opent zijn bek en alle zeedieren zwemmen naar buiten.)  

Vertel de kinderen dat zij zeedieren zijn en gevangen zitten in de bek van de walvis. Eén vis zwemt nog 
rond in de lege, donkere oceaan. Dit is de kleine, roze vis. Wijs een kind aan als kleine, roze vis, maar 
zorg ervoor dat de groep niet weet wie het is.  
De zeedieren zwemmen rond in de bek van de walvis. Ze zwemmen door de kring. De kleine, roze vis 
zwemt tussen de zeedieren. Hij fluisert ‘Boe!’ in het oor van één van hen. Dit dier is bevrijd uit de bek 
van de walvis. Hij mag de kleine, roze vis helpen om nog meer zeedieren te bevrijden. Ze zwemmen 
allebei verder en fluisteren ‘Boe!’ in het oor van andere zeedieren. Elk zeedier dat wordt bevrijd, gaat 
helpen met bevrijden. Ga door tot alle zeedieren vrij zijn.  

Variatie: Wijs een kind aan dat de walvis is. Ook nu weet de groep niet wie het is. Het kleine, roze visje 
probeert zeedieren te bevrijden door ‘Boe!’ in hun oren te fluisteren. Deze zeedieren zijn bevrijd en 
gaan buiten de walvisbek (kring) zitten. De walvis let goed op: hoort hij de kleine, roze vis fluisteren, dan 
noemt hij de naam van het kind dat de kleine, roze vis is. Is dit juist, dan wint de walvis het spel. Is het 
niet juist, dan wint de kleine, roze vis. Hij kan verder gaan met het bevrijden van iedereen.  
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