Activiteiten bij
Vos is een boef
Vos is een boef is een grappig prentenboek, vol met humor en
geweldige tekeningen. Het boek gaat over vooroordelen,
vertrouwen, dieren en vriendschap. Is Vos nog wel te vertrouwen?
Of haalt hij weer een van zijn sluwe streken uit?
Vos krijgt op een dag een dodo aan de deur, die komt collecteren
voor uitstervende dieren. De dodo voelt zich opeens niet lekker en
Vos nodigt hem binnen uit. “Kom maar lekker uitrusten in mijn huis…”, zegt Vos…. Das en
Wasbeer komen daarna eten bij Vos en krijgen een groot stuk ‘luxe’ vlees geserveerd (een
‘soort’ kip lijkt het wel). Dan zien zij op een kastje de collectebus van de dodo staan, kijken
naar het stuk vlees op tafel en vertrouwen Vos opeens niet meer... Ze vluchten pardoes het
huis uit, omdat ze bang zijn dat zij het volgende hapje zijn. Zij achtervolgen Vos daarna
buiten op zijn wandeling en vrezen voor het leven van de andere dieren. Om te bewijzen dat
Vos een moordenaar is, breken ze vervolgens in in het huis van Vos. Het enige dat ze kunnen
vinden is een tandenborstel die Vos ooit geleend heeft, maar nooit heeft teruggegeven. Vos
geeft toe dat hij een ‘boef’ is. Dan… blijkt gelukkig dat de dodo al die tijd op het toilet heeft
gezeten (tja een grote boodschap, zegt de dodo) en hij verlaat levend en wel het huis van
Vos. Dan besluiten Vos, Das en Wasbeer alsnog samen gezellig de kip op te eten en zelfs hun
tandenborstel te delen. Als dat geen vriendschap is..
Het boek is geschreven met een knipoog naar oude verhalen van Reinaert de Vos.
Praten over het verhaal
• Waaraan kun je zien dat Vos, Das en Wasbeer vrienden zijn?
• In het begin van het boek zijn Das en Wasbeer heel vrolijk en komen ze lekker eten
bij Vos. Daarna worden de beide dieren heel bang. Hoe komt dat?
• Op het eind zijn ze weer heel vrolijk en eten samen gezellig de kip op. Hoe komt dat
Das en Wasbeer uiteindelijk weer vrolijk zijn?
• Is Vos een aardig dier? Wat voor aardige dingen doet hij?
• Mooie denkvraag: Wat zou Dodo gaan doen met het geld dat hij ophaalt met de
collectebus?
Praten over humor
In het boek zitten allerlei grapjes. Waar hebben de kinderen het hardst om gelachen? Ga in
gesprek met de kinderen over het onderwerp ‘humor en grapjes’. Je kunt bijvoorbeeld de
volgende vragen stellen:
• Wanneer moet je lachen? Heb je vandaag nog gelachen? Gisteren? Waarom?
• Is lachen goed voor je? Wat voel je als je lacht? Kan lachen ook slecht voor je zijn?
• Lachen grote mensen om dezelfde dingen als kinderen? Lachen twee mensen om
precies dezelfde dingen of kan dat verschillen? En hoe zou dat komen?
• Kunnen dieren ook lachen, denk je?

Verteltafel
Maak samen met de kinderen een mooie verteltafel rondom het prentenboek. Dan gaat het
verhaal helemaal leven. Zet bijvoorbeeld knuffeldieren op de tafel (een vos, een wasbeer?),
een tandenborstel, een collectebus, een stokbrood, een bord met ‘kip’ etc. Misschien
kunnen kinderen ook nog iets van thuis meenemen? Zet het prentenboek ook op de tafel.
Laat kinderen het verhaal vertellen, naspelen, of “voorlezen” en laat de tafel ook aan de
ouders zien.
Knutselen
Laat de kinderen hun eigen uitgestorven dier (of meer algemeen: een dier dat niet meer
bestaat) knutselen. Verzamel dozen, rollen, stukjes stof, touw/garen, knopen, verf, ragers,
etc. en laat ze plakken, schilderen en bouwen. Vraag de kinderen ook hoe hun dier heet.
Schminken
Vind jij het leuk om kinderen te schminken? Of zijn er ouders die dit leuk vinden? Welke
kinderen vinden het zelf leuk?
Tover kinderen om tot ware vossen, panda’s of een ‘uitgestorven fantasie-dier’.

Kennis van de wereld
Praat met de kinderen over uitstervende dieren. De dodo komt
immers collecteren voor uitstervende dieren. Kennen de kinderen
nog een dier dat bijna of helemaal uitgestorven is? Hoe zou dat
komen, dat sommige dieren uitsterven? Zou dat vroeger vaak zijn
voorgekomen? Is dat erg? Kan het in de toekomst ook nog
gebeuren? Komen er wellicht ook weer nieuwe soorten dieren bij?
Je kunt de kennis van de kinderen uitbreiden door voor te lezen uit
informatieve boekjes over bijvoorbeeld dinosaurussen of
mammoeten. Laat de kinderen ook lekker zelfstandig deze boekjes
met mooie plaatjes en foto’s bekijken. Op internet zijn ook
interessante filmpjes te vinden.
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