
In Kikker en de vreemdeling van Max Velthuijs krijgen Kikker 
en zijn vrienden Haas, Rat, Varkentje en Eend te maken met 
een vreemdeling. Het is Rat, hij komt zomaar aanlopen – nie-
mand kent hem. Varkentje vindt hem vies. Bovendien steelt 
ie van alles volgens Eend. Maar als Kikker op onderzoek uit 
gaat blijkt Rat eigenlijk een hele leuke rat te zijn! Gezellig en 
hulpvaardig. Als Rat weer besluit verder te trekken is Kikker 
heel verdrietig. 

Niemand kent Rat, maar toch is hij al veroordeeld! Ofwel: 
onbekend maakt onbemind. Aan de hand van dit boek en 
deze lesbrief kunnen kinderen leren om na te denken over 
waarom ze vinden wat ze vinden, en of dat wel eerlijk is. 

Lees eerst het boek met de kinderen, de volgende vragen kun-
nen na het boek gesteld worden:  
• Waarom vinden Varkentje en Eend dat Rat weg moet gaan?  
• Vind je dat eerlijk? 
• Hoe komt Kikker erachter dat Rat eigenlijk best wel een  
 leuke rat is? 
•  Wat zou je zelf doen als je Varkentje, Eend, Kikker of   
 Haas was en Rat kwam vlak bij je wonen? 

Eigenlijk weten Haas, Kikker, Eend en Varkentje niets van 
Rat. En toch vinden ze hem al vies en een dief! Waarom is 
dat? Vind je ook iemand stom of eng? Waarom vind je dat? 
En hoe weet je dat eigenlijk? 

Lesbrief 

Kikker en de vreemdeling

Zing hierna ´Het lied van de vragen´ met ze. Verdeel de groep 
in tweeën: de ene groep zingt de Kikkercoupletten, de andere 
de Varkentje-Eendcoupletten. Het laatste couplet zingen ze 
samen, dansend in een  kring. 

Het lied van de vragen
Wijze: Zeg ken jij de mosselman

(Varkentje-Eend)
Zeg ken jij de vreemdeling, de vreemdeling, de vreemdeling, 
Zeg ken jij de vreemdeling, dat is een rare snuiter. 

(Kikker)
Nee, die snuiter ken ik niet, ik ken hem niet, ik ken hem 
niet. 
Nee, die snuiter ken ik niet, maar is ie wel zo kwaad, dan? 

(Varkentje-Eend)
Ja hij stinkt en steelt van ons, hij steelt van ons, hij steelt van 
ons. 
Ja hij stinkt en steelt van ons, hij heeft hier niets te zoeken! 

(Kikker)
Maar hij is heel keurig hoor, en aardig hoor, en netjes hoor, 
Schoon van achter en van voor, en spreekt ook nog drie talen! 

(Varkentje-Eend)
Oh daar wisten wij niks van, wie zegt dat dan? Wie zegt dat 
dan? 
Kikker wat weet jij daarvan? Dat willen we wel eens weten! 

(Kikker)
Nou dat heeft ie zelf verteld, zelf verteld, ja zelf verteld, 
Ja dat heeft ie zelf verteld, omdat ik het ging vragen.

(Allemaal, hand in hand in een kring, rondlopen)
Anders-zijn dat is niet raar, dat is niet raar, dat is niet raar, 
Leren doen we van elkaar, en dansen doen we samen! 

NOG EEN KEER!
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