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Lesbrief 
De NEEhoorn

Het Heerlijke Hartenwoud kun je het beste 
beschrijven als een paradijs. De zon schijnt 
er elke dag, de wolken zijn gemaakt van 
suikerspin en iedereen is de hele dag blij. Het 
geluk kan niet op met de geboorte van een 
superschattige eenhoorn. Alleen gedraagt 
deze eenhoorn zich totaal anders dan zijn 
soortgenoten. Hij houdt niet van spelletjes, 
knuffelen of lekker eten en zegt op alles ‘nee’. 

Daarom wordt hij al snel omgedoopt tot 
NEEhoorn. Op een dag ontsnapt hij uit het 
Hartenwoud en ontmoet hij een wasbeer die 
niet wil luisteren, een hond die op alles ‘kus 
m’n kont’ zegt en een prinses die het nergens 
mee eens is. Ze worden de beste vrienden, 
want samen chagrijnig zijn, is veel leuker dan 
alleen.

Over het boek



lessuggestie 1

Rare Beestenmemory

ONtwIkkelINgSgeBIed: 
Taal, zoeken, onthouden en samen spelen 

NOdIg: 
Werkblad 1: Rare Beestenmemory 

(voor elk duo één), schaar
dUUr OpdrAcht: 

20 minuten 
In duo’s

Vinden leerlingen de NEEhoorn, de KUS-m’n-
KONT-hond en de WAT-beer grappige beesten? 
Dan kunnen ze hun lol op met dit memoryspel vol 
gekke dieren. Verdeel de klas in duo’s en geef elk 
duo een printje van Werkblad 1. Neem de kaartjes 
met ze door om te controleren of ze de grapjes 
snappen. Laat ze vervolgens de kaartjes zelf 
uitknippen, zodat ze nog een keer zien welke tekst 
bij welk dier hoort. Als leerlingen daarmee klaar 
zijn, schudden ze de kaartjes door elkaar en 
leggen ze alle kaartjes omgekeerd op tafel. 

Dus met de teksten en illustraties naar beneden, 
in een rechthoek van vier bij acht kaartjes. 

Om de beurt mogen leerlingen twee kaartjes 
omdraaien. Ze moeten elke tekst aan het juiste 
dier koppelen. Komen ze eruit en kunnen ze 
samen alle goede combinaties ontdekken? 
Als ze een setje hebben gevonden, mogen ze 
die kaartjes bij zich houden tot het einde van 
het spel. Wie de meeste goede combinaties
heeft gevonden, wint het spel. 

Tip: achter in het boek van De NEEhoorn staan de goede voorbeelden, 

leg het boek in de buurt als leerlingen het spelen 

en het moeilijk vinden om de juiste combinatie te zoeken. 



Dit zijn de setjes: 
1.

2.

3.
4.

5. 6.

7.
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13.
14. 15.

16.

lessuggestie 1



lessuggestie 2

Rijmen als een NEEhoorn 
(of eenhoorn)

ONtwIkkelINgSgeBIed: 
Taal, woordenschat, rijmen

NOdIg: 
Werkblad 2: Rijmen als een eenhoorn 

(voor elke leerling één)

dUUr OpdrAcht: 
15 minuten 
Klassikaal 

en individueel

De eenhoorns uit het Heerlijke Hartenwoud zijn 
gek op rijmen. Sterker nog: al hun zinnen rijmen 
op elkaar. En hoewel de NEEhoorn daar een hekel 
aan heeft, rijmt hij soms per ongeluk mee. 
Hoe goed zijn de leerlingen in rijmen? 
Doe een klassikale warming-up met wat 
rijmwoorden uit het boek. Hoeveel rijmwoorden 
kunnen de leerlingen bedenken op NEE?
Zijn eenhoorn en prinses makkelijke rijmwoorden? 
En hoe zit het met beer en hond? 

Deel de werkbladen uit en laat de leerlingen de 
rijmzinnen uit De NEEhoorn afmaken. Ze kunnen 
kiezen uit de woorden die in de tekstwolk staan. 
Neem alle woorden in de wolk eerst met de 
leerlingen door. Vooral de langere woorden als 
troetelengelen en zeepbellenzee kunnen lastig zijn. 

Laat leerlingen die moeite hebben met lezen, 
schrijven en/of rijmen samenwerken en bespreek 
de antwoorden eventueel klassikaal na. 

de antwoorden zijn:

Sinds het bezoek van de feeënkoningin
zijn de wolken gemaakt van suikerspin.  

Bij iedereen spoten er hartjes uit de oren,
want er was nog nooit zo’n mooie eenhoorn 
geboren. 

Maar die eenhoorn voelde zich totáál niet 
op zijn plek,
dus hield hij meestal zijn poezelige 
paardenbek. 

Hij deed zelfs nooit met een spelletje mee,
want op elke vraag was zijn antwoord: ‘NEE!’ 
 
‘Nee!’ tegen koekjes. ‘Nee!’ tegen bloemen.
Hij zei zo vaak nee dat iedereen hem de 
NEEhoorn begon te noemen. 

‘Wil je dan in plaats van zo te blijven jengelen
met ons samen op bezoek bij de 
troetelengelen?’ 

‘Zullen we dan met onze hoorns zeepbellen 
lek gaan prikken,
Terwijl we ondertussen van de rode, 
gesuikerde appeltjes likken?’

‘Ga je mee naar de fantastische 
zeepbellenzee?’ 
‘NEE! NEE! NEE!’ 

Niemand in het fantastische Rijk der Dromen
was ooit zo’n chagrijnige eenhoorn 
tegengekomen. 

‘Maar hoezo toch?’ vroeg de eenhoornopa.
‘Ik begrijp niet waarom.
Waarom ben je niet zo vrolijk als wij? 
En vind je alles stom?’

NEE!
Geen zin in .
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Nergens

De NEEhoorn woont in een fantastisch land vol 
mooie plekken en lieve bewoners. Laat leerlingen 
de kaart van het Rijk der Dromen zien. Waar 
denken ze aan bij het Bubbelende Zeepbellenbad 
of de Wildwoelende Waterval? 

Laat leerlingen na het lezen van het verhaal van 
De NEEhoorn naar de afbeeldingen kijken. Op 
de eerste pagina’s van het boek staan illustraties 
van het Hartenwoud. Lees nogmaals voor hoe 
het Hartenwoud eruitziet: 

Het Hartenwoud ligt in het Rijk der Dromen
waar de bloemen zo groot zijn als bomen! 
De stenen van pluche zijn lila-roze-rood 
en iedereen eet koekjes in plaats van brood
Sinds het bezoek van de feeënkoningin
zijn de wolken gemaakt van suikerspin

Bespreek het fragment kort na door vragen te 
stellen als: wat voor kleuren zijn er te zien in de 
wereld van de NEEhoorn? Wat wordt er gegeten 
in de wereld van de NEEhoorn?

Vraag daarna in wat voor droomwereld 
de leerlingen graag zouden willen leven. 
De leerlingen mogen bedenken hoe hun 
lievelingswereld eruitziet. Ze schrijven hun 
ideeën eerst op en daarna mogen ze ’m 
tekenen. 

Met deze vragen zet je leerlingen aan het 
denken over hun droomwereld: 
•	 Wat	voor	bloemen,	planten	en	bomen		 	
 groeien er in jouw wereld?
•	 Wat	voor	kleuren	zijn	er	te	zien?
•	 Wat	voor	dieren	of	mensen	wonen	er?
•	 Wat	is	verboden	in	jouw	droomwereld?
•	 Wat	kun	je	er	heel	goed	doen?
•	 Zijn	er	dingen	in	jouw	droomwereld	die		 	
 in het echte leven niet bestaan?
•	 Waar	ligt	jouw	droomwereld?	
•	 Wat	voor	weer	is	het	meestal	in	jouw		 	
 droomwereld?

COlOfON  
Deze lesbrief is een uitgave van Volt/Singel Uitgeverijen 
Redactie Firma Fluks  |  Vormgeving Marjolein Ruiter

 Vaker dit soort lesmateriaal ontvangen? 
Ga naar www.naarschoolmetquerido.nl 

en schrijf u in voor de onderwijsnieuwsbrief!

lessuggestie 3

Bedenk en teken een 
DROOmwERElD

ONtwIkkelINgSgeBIed: 
Fantasie, creativiteit 

NOdIg: 
Teken- en schilderspullen

dUUr OpdrAcht: 
15-30 minuten 

Individueel 



Rare Beestenmemory #1

WeRKBlAD 1

Knip de kaartjes uit, schud ze en leg ze met het plaatje of de tekst naar beneden 
in een rechthoek van vier bij acht kaartjes. Draai om de beurt twee kaartjes om 

en zoek de juiste tekst bij het juiste dier.



Rare Beestenmemory #2

WeRKBlAD 1

Knip de kaartjes uit, schud ze en leg ze met het plaatje of de tekst naar beneden 
in een rechthoek van vier bij acht kaartjes. Draai om de beurt twee kaartjes om 

en zoek de juiste tekst bij het juiste dier.



 ☞ Sinds het bezoek van de feeënkoningin

zijn de wolken gemaakt van __________________.  

☞ Bij iedereen spoten er hartjes uit de oren,

want er was nog nooit zo’n mooie eenhoorn ________________. 

☞ Maar die eenhoorn voelde zich totáál niet op zijn plek,

dus hield hij meestal zijn poezelige_______________________. 

☞ Hij deed zelfs nooit met een spelletje mee,

want op elke vraag was zijn antwoord: _______________.  

 

☞ ‘Nee!’ tegen koekjes. ‘Nee!’ tegen _____________________.

Hij zei zo vaak nee dat iedereen hem de NEEhoorn begon te noemen. 

☞ ‘Wil je dan in plaats van zo te blijven jengelen

met ons samen op bezoek bij de _____________________________?’ 

☞ ‘Zullen we dan met onze hoorns zeepbellen lek gaan ___________________,

terwijl we ondertussen van de rode, gesuikerde appeltjes likken?’

☞ ‘Ga je mee naar de fantastische ___________________________________?’ 

‘NEE! NEE! NEE!’ 

☞ Niemand in het fantastische Rijk der Dromen

was ooit zo’n chagrijnige eenhoorn __________________________________. 

☞ ‘Maar hoezo toch?’ vroeg de eenhoornopa. 

‘Ik begrijp niet waarom. Waarom ben je niet zo vrolijk als wij? 

En vind je alles ____________________?’

Rijmen als een eenhoorn

WeRKBlAD 2

Kun jij net zo goed rijmen als een eenhoorn? 
Vul de juiste rijmwoorden in. 

In de tien tekstwolkjes staan de woorden die je kunt kiezen. 
Streep het woord weg als je het hebt gebruikt. bloEmEN

gEborEN

NEE paardEN-
bEk

 prikkEN

 stom
 suikEr-

spiN

ZEEp-
bEllEN-

ZEE

troEtEl-
ENgElEN

 tEgEN-
gEkomEN


