
Het eerste nijlpaard op de maan



Voorbespreking:

• Over welk dier zal het boek gaan?

• Waar zal het dier naartoe gaan?

• Wat vind je mooi aan de boekenkaft?

• Is er ooit al eens iemand op de maan geweest?

• Is er al een dier op de maan geweest?

• Is het makkelijk om naar de maan te vliegen?

• Denk je dat het zal lukken?



De eerste halte:

oWat is het verschil tussen 
het eerste nijlpaard en het 
tweede nijlpaard?

oWie denk je dat zal 
winnen?



De tweede halte:
• Zal het dit nijlpaard lukken om naar de maan 

te vliegen?

• Waarom denk je dat?

• Het nijlpaard heeft al een standbeeld laten 
bouwen. Weten jullie wat een standbeeld is? 

• Weten jullie wat een ruimtevaartcentrum is?



De derde halte:
oZal Sheila op de maan geraken?

oWat heeft ze niet dat het 
andere nijlpaard wel heeft?

oHoe zou ze een raket kunnen 
bouwen? Wat kan ze hiervoor 
gebruiken?

oWelke dieren kunnen Sheila 
hierbij helpen?



De vierde halte:

o Weten jullie nog welke dieren Sheila geholpen hebben?

o Weten jullie nog welke spulletjes ze brachten?



De vijfde halte:
• Is het een mooie raket geworden?

• Zou de raket werken?

• ‘Durf te dromen’ staat op de raket 
geschreven. Wat is Sheila haar droom 
alweer?



De zesde halte:
• Heb jij al eens een mooie
droom gehad?



De zevende halte:
• Waarom kon Sheila niet 

vertrekken?

• Hoe zou ze zich hierbij 
gevoeld hebben?

• Denk je dat ze ooit kan 
vertrekken met haar raket?



De achtste halte:
• Hoe zou Sheila zich voelen in de raket?

• Als ze uit haar raampje zou kijken. 
Wat zou ze dan allemaal zien?

• Kijk jij soms weleens naar de sterren 
of de maan?



De negende halte:

• Kijk eens aandachtig naar de prent. 
Wat is een asteroïde?

• Was het slim van Sheila om 
boterhammetjes te eten in de ruimte?



De tiende halte:
• Wie is volgens jou het 

allereerste nijlpaard op de 
maan?

• Wat vind je van het idee 
van Sheila?



De elfde halte:

• Is Hercules Leopold-
Saksen III lief tegen 
Sheila?

• Waarom wel/niet?

• Hoe kan hij beter wel 
reageren?



De twaalfde 
halte:

• Sheila doet iets 
onverwachts. Wat vind je 
hiervan?

• Wat denk je dat er met 
Hercules Leopold-Saksen III 
zal gebeuren?



De dertiende 
halte:

• Zal Sheila ooit wakker 
worden?

• Hoe kan een nijlpaard 
wakker gemaakt worden 
volgens jou?



De veertiende halte: • Waardoor is Sheila wakker 
geworden?

• Had je dit verwacht?



De vijftiende halte:

•Stel dat je mag kiezen hoe 
het verhaaltje afloopt. 

•Hoe zou het verhaaltje 
aflopen volgens jou?



De zestiende 
halte:

o Vind je dat Sheila een 
standbeeld verdient?

o Waarom wel/niet?

o Is haar droom 
uitgekomen?

o Wat zou er gebeuren 
met het andere nijlpaard?





Einde!


