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              Uilen zijn cool van Timothy Knapman en Jason Cockcroft

V O O R B E R E I D I N G

Maak uilenogen van twee grote, gele vouwcirkels. Plak 

daar bruine of zwarte, ronde plakfiguren op. Hang of leg de 

uilenogen in het lokaal, bijvoorbeeld achter in een kast, in 

het poppenbed net zichtbaar onder de dekens, boven een 

verfbord, in een la die iets openstaat, of net zichtbaar ach-

ter de gordijnen.

I N T R O D U C T I E 

De kinderen ontdekken de uilenogen. Vraag ze van wie of 

wat ze denken dat de ogen zijn. 

Neem het boek Uilen zijn cool erbij en lees het verhaal 

voor. Stel na afloop enkele vragen:

– Van wie waren de ogen?

– Waarom vindt het konijnuiltje zichzelf cool?

– Naar wie kijkt hij vol bewondering?

– Wat zou hij stiekem willen kunnen?

– Wat gebeurt er als de sneeuwuil zich uitslooft met 

vliegkunsten?

– Hoe probeert Oscar te helpen?

– Wat wil Rikkie graag leren?

– Lukt dat?

– Waar ben jij goed in?

– Denk je wel eens net als Oscar en Rikkie: dat zou ik wel 

eens willen leren?

K I N D E R E N  Z I J N  C O O L

Je denkt misschien dat alle uilen vliegen. Konijnuiltjes vliegen 

niet. Daarom zijn we cool.

Laat de kinderen in tweetallen bedenken wat mensen 

kunnen en dieren niet, bijvoorbeeld praten, in je handen 

klappen, met autootjes spelen, naar een verhaal luisteren, 

uit een beker drinken, een jas aantrekken.

Vraag daarna wat grote mensen kunnen, maar kinderen 

nog niet, zoals autorijden, eten koken, op de computer iets 

uittypen, pinnen met een eigen pinpas, een vakantie boe-

ken, de was doen of laat opblijven.

Laat de kinderen ten slotte bedenken wat zij wel kun-

nen en grote mensen niet of niet meer, bijvoorbeeld door 

kleine holletjes kruipen, heel lang buitenspelen, van de 

berg af rollen, je insmeren met modder, in de plassen stam-

pen, in het kleinste badje gaan met zwemles, vieze handen 

maken, je boterham in één keer in je mond proppen, je 

tong uitsteken, op je stoel wippen, van je stoel afvallen of 

vlekken in je kleren maken.

Vraag de groep wat ze op de laatste twee vragen heb-

ben bedacht. Merk op dat dat coole dingen zijn en dat 

volwassenen dat niet of niet meer kunnen, maar misschien 

wel graag zouden willen. Laat elk kind één cool ding kiezen 

en daar een tekening van maken. Hang de tekeningen op 

een centrale plek in het lokaal en schrijf op een reep papier 

de zin: kinderen zijn cool. Hang die boven of bij de tekenin-

gen.

 

C O O L E  K U N S T J E S

Ik denk nooit… wauw! Duiken en stijgen en glijden op de wind 

is zo cool!

Kijk in het boek Uilen zijn cool naar het konijnuiltje  

dat naar de sneeuwuil kijkt. Vraag de kinderen wat het  

konijnuiltje ervan vindt (hij zegt dat hij nooit wil vliegen 

zoals de sneeuwuil, maar aan zijn blik zie je wat anders,  

namelijk dat hij het stiekem erg bewondert en ook zou 

willen kunnen). Hoe zou hij zich voelen? Vraag de kinderen 

welke gevoelens ze nog meer kennen.

Teken op ronde vouwbladen smileys met vier verschil-

lende gezichtsuitdrukkingen: boos, blij, bang, verdrietig. 

Geef de helft van de groep een muziekinstrument. Laat de 

kinderen zonder instrument een smiley zien en zorg ervoor 

dat kinderen met een instrument die smiley niet zien. De 

kinderen zonder instrument laten de emotie van de smiley 

op hun gezicht zien. De kinderen met een instrument kij-

ken goed en maken muziek bij de emotie die ze denken te 

zien. Laat ze daarna de smiley zien. Klopt het? Herhaal dat 

een aantal keer met andere emoties en laat de instrumen-

tengroep van rol wisselen met de kinderen die de emotie 

uitbeelden.

V A R I A T I E : laat de smileys aan de instrumentengroep 

zien. De kinderen zonder instrument luisteren goed en 

beelden de emotie die ze horen uit met hun gezicht.

R A Z E N D S N E L  R E N N E N

Hoe dan ook, konijnuiltjes zoals ik hoeven helemaal niet te 

vliegen. We kunnen iets veel coolers… Ik kan rennen!

Laat in Uilen zijn cool de illustratie zien waarop de 

sneeuwuil kijkt naar Oscar die door het bos zoeft.

Ga naar de speelzaal of naar buiten en vertel de kin-

deren dat zij een boom in het bos zijn. Ze zoeken een plek 

waar ze stil gaan staan. Wijs een kind aan dat Oscar, het  

konijnuiltje, is. Vraag de kinderen nog eens wat Oscar zo 

goed kan (rennen). Op jouw teken rent Oscar zo hard als 

hij kan tussen de bomen door. Wanneer jij weer een teken 

geeft, zoals de roep van een uil, tikt Oscar de boom aan 

waar hij op dat moment het dichtstbij is. De boom wordt 

Oscar en Oscar wordt een boom. De nieuwe Oscar rent tot-

dat het uilengeluid opnieuw klinkt. Ga zo verder.

Geef elk kind iets uit het bos op zijn platte hand zoals 

een dennenappel, een eikel of een kastanje. Kies twee kin-

deren die konijnuiltjes zijn. Geef ze ieder een kleine emmer 

of mandje. Op jouw teken rennen ze een minuut door het 

bos en proberen zo veel mogelijk herfstvruchten te verza-

melen door die van de handen af te pakken. Tel als de tijd 

om is wie het meest heeft verzameld en speel het spel op-

nieuw met twee andere konijnuiltjes.

 

PA S  O P  V O O R  D I E  T A K

‘Uitslover!’ roep ik. ‘Je kijkt niet eens waar je vliegt. Pas op voor 

die… boom!’

Lees bovenstaande zinnen in het boek Uilen zijn cool 

voor en vraag wat er met de sneeuwuil is gebeurd. Leg een 

tak neer en vertel de kinderen dat zij een ongeluk met die 

tak krijgen. Laat ze in tweetallen bedenken wat er kan ge-

beuren en laat ze dat uitbeelden zonder woorden. Geef ze 

eventueel een gymstok om te oefenen.

Om de beurt laten de tweetallen zien wat ze hebben 

bedacht. Ze gebruiken daarvoor de tak.

N A M E N  N O E M E N

‘Ik heet trouwens Oscar.’

‘Dank je wel, Oscar,’ zegt hij. ‘Ik ben Rikkie’. 

Zorg voor een knuffel of handpop van een uil of maak 

een uilenkop van een rond vouwblad. Maak een kring en 

ga met de uil in het midden staan. Loop op een kind af. Dat 

kind noemt, voordat je hem bereikt, de naam van een ander 

kind. Loop nu op dat kind af. Het kind dat zijn naam hoor-

de, noemt zo snel mogelijk een andere naam. Versnel je pas 

en probeer een kind met de uil aan te tikken voordat hij 

een andere naam heeft kunnen noemen. Als dat lukt, krijgt 

het kind de uil en neem jij de leeggekomen plek in.

H E T  H O L  V A N  O S C A R

Ik help Rikkie naar mijn huis. Dat is een hol onder de grond.

Kijk in het boek Uilen zijn cool naar het hol van Oscar. 

Vraag hoe het hol eruitziet en wat voor materiaal hij voor 

zijn hol heeft gebruikt.

Geef de kinderen de opdracht een hol te maken voor 

Oscar. Laat ze daarvoor op zoek gaan naar natuurlijk mate-

riaal of laat ze materiaal uit het lokaal of huis gebruiken.

S U G G E S T I E S :

– een hol van een schoenendoos

– een hol van blokken

– een hol van lappen stof

– een hol van Clics

– een hol van takken

C O O L E  K U N S T J E S

Op een dag laat ik hem zien hoe hard ik kan rennen. ‘Kun je 

het me leren?’ vraagt Rikkie. Ik denk van wel.

Kijk in het boek Uilen zijn cool naar de dingen die Oscar 

doet terwijl Rikkie geneest. Vraag de kinderen waar hij 

goed in is. Vertel dat Rikkie wil leren rennen.

Laat de kinderen een kunstje of een beweging be-

denken waar zij goed in zijn en waarvan zij denken dat 

andere kinderen het niet kunnen, zoals een handstand, 

breakdance pasje, met de oren bewegen of met je tong je 

neus aanraken. Kies enkele kinderen die hun kunstje of 

beweging laten zien. Laat de andere kinderen kiezen welke 

beweging ze cool vinden. Maak groepjes. Het kind dat het 

kunstje of de beweging kan, leert het aan de andere kinde-

ren.

Wanneer je merkt dat het bij een kind niet lukt, lees je 

de volgende bladzijden in het boek voor. De kinderen ont-

dekken dat het voor Rikkie ook heel lastig is om iets leren, 

ook al doet hij nog zo hard zijn best.

H O G E R  E N  V E R D E R

Hij houdt zijn vleugels wijd om niet te vallen en dan… vliegt 

Rikkie! Hoger en hoger de lucht in.

Neem een knuffel of handpop van een uil of maak een 

uilenkop van een rond vouwblad. Vertel dat dat Rikkie is. 

Zet Rikkie op een lage stoel. Rikkie is in de lucht. Vraag 

hoe hoog hij is. Laat de kinderen manieren bedenken om 

dat te meten, zoals een draad spannen vanaf de vloer naar 

Rikkie en kijken hoe lang de draad is, een toren van blokken 

bouwen en tellen hoeveel blokken je nodig hebt, meten 

met een meetlint of afpassen met de hand. Laat Rikkie iets 

hoger vliegen en zet hem op een lage tafel. De kinderen 

meten opnieuw hoe hoog Rikkie nu is en hoeveel hoger 

hij is gevlogen. Laat Rikkie weer een stukje hoger vliegen 

en zet hem op de kast. Ga zo verder en ga door tot Rikkie 

hoog genoeg in de lucht vliegt.

Ondertussen rent Oscar op de grond mee. De uil is nu 

Oscar. Markeer een punt vanwaar Oscar begint met ren-

nen. Zet hem een stukje verder. Vraag de kinderen hoever 

Oscar heeft gerend en laat ze dat meten, bijvoorbeeld door 

kleurpotloden tegen elkaar aan te leggen, af te passen met 

de voet, papieren blaadjes op een rij neer te leggen, auto’s 

in een rij te zetten enzovoorts. Laat Oscar vervolgens een 

stukje verder rennen en meet opnieuw. Ga zo door.

U I L E N  Z I J N  C O O L

Sommige uilen kunnen vliegen, andere uilen kunnen rennen… 

maar alle uilen zijn cool.

Laat elk kind een uil knutselen met de papier-maché-

techniek: blaas voor elk kind een ballon op die ze beplakken 

met papier, kranten of behangpapier. Zorg ervoor dat de 

laatste laag met wit (wc-)papier beplakt wordt. Laat het 

werk drogen.

De kinderen toveren de ei-vorm om tot uil door hem 

te beschilderen en beplakken, pootjes en vleugels eraan te 

maken, uit gekleurd papier een snavel en ogen te knippen 

enzovoorts. De kinderen bedenken of hun uil net als Oscar 

kan rennen of net als Rikkie kan vliegen. De rennende uilen 

krijgen grond onder hun voeten en de vliegende uilen wor-

den aan een draad opgehangen.

 

 

 

Scan de QR-code 
en kom meer te weten 

over dit boek

Oscar is een uil. Een coole uil. En coole uilen vliegen niet  

– ze rennen. Zoeffff! Dus als Rikkie de sneeuwuil door de lucht 

duikt en stijgt en glijdt op de wind, is Oscar niet onder de 

indruk. Maar als Rikkie tegen een boom vliegt, ontdekt Oscar 

dat ze misschien toch meer op elkaar lijken dan hij dacht...
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