


‘Glibber de Slak’ 
Gespeeld in een echte poppenkast met grote herkenbare hand- stok- en bekpoppen.  
Met filmpjes, een draaiend decor,  en leuke meezingliedjes begeleid op gitaar. 
 
Het verhaal  
Glibber de Slak is de weg kwijt nadat zijn Mama in de compostbak is gegooid. Sommige mensen 
houden nu eenmaal niet van slakken. Glibber is in de poppenkast terecht gekomen en hij vindt het 
daar niet fijn. Het is er veel te licht, te warm en te droog en.... zijn mama, , is weg. Hij komt zijn 
schulp niet uit, hij is bang. Robbie vindt Glibber en ze sluiten vriendschap. Hij zorgt ervoor dat 
Glibber weer bij zijn mama terechtkomt. Hij moet daarvoor wel mee op reis naar Couwchoek  het 
land van de slakken. Daar is het nat, koud, donker en... er zijn veel héél enge beesten, hier vindt 
Robbie het niet fijn. Uiteindelijk komt alles goed en zijn Glibber en Mama Mia weer samen thuis in 
Couwchoek. 
 
Door wie 
-Verhaal, poppen, liedjes en muziek: Ruud Alles 
-Spel: Ruud Alles en Dennis Oris 
-Videofilmpjes: Quinten Clause 
-Decor: Charlotte en Ruud Alles 
-Eindregie: Ben van Kempen en Anita in't Sas 
-Doelgroep: kleuters vanaf 2.5 jaar tot 5 jaar en familie. 
-Lesmap: Gerlinde Hoskens 
 

                                                                           
 
Themathiek:  Bang zijn voor onbekende dingen.   
Thuis is het fijn. In het verhaal  ontmoeten we Robbie van de Poppenkast en Glibber  de Slak. 
Allebei horen ze ergens thuis en zijn ze bang voor het onbekende. 
 
Glibber de Slak 
Glibber is op de vlucht, hij is bang dat hij in een doos 
wordt gegooid want zijn mama hebben ze ook in een 
doos gegooid. Hij belandt in een poppenkast maar daar 
vindt hij het niet fijn want daar is het zo warm, en het is 
er droog en veel te licht. Hij komt zijn schulp niet uit. 
Glibber hoort thuis in slakkenland, in het poppenspel 
Couwchoek genoemd. Slakken houden van nat, koud e
donker. 

n 

Kijk maar eens buiten in de zomer als het donker is en 
het geregend heeft, dan zie je veel slakken. Aks je geen 
slakken ziet dan kun wel zien dat ze er geweest zijn, ze 
laten een slijmspoor achter, een witte streep op de 
stenen of de ramen. Als het warm en droog is dan is er geen slak te zien, ze zitten allemaal 
verscholen onder de planten. 
 
Robbie van de Poppenkast 
Robbie is thuis in de poppenkast, daar woont hij. Hij 
houdt van spelen, en zingen en dansen. Als hij Glibber 
de Slak vindt gaat hij ermee spelen en ze worden 
vriendjes. Hij gaat Glibber helpen om terug naar huis te 
gaan, naar Couwchoek, het slakkenland. Daar is het 
koud, nat en donker, daar is Robbie bang.  Er zijn enge 
beesten: wormen, spinnen en kevers. Hij wil snel naar 
huis want daar is het fijn.. 



Verwerking voor of na de voorstelling 
 
Zoektocht: 
Maak samen met de kinderen een wandeling door een tuin, bos of park. Zoek samen naar slakken, 
je vind ze onder andere onder bladeren, stenen en hout. Na een regenbui zal je veel meer slakken 
zien. Bekijk samen de slakken. In de klas kan je hier verder een gesprek over houden. Kinderen 
kunnen thuis vooraf een boek of informatie meebrengen. 
Klassengesprek. 
1.slakken 
-Wie heeft al eens een slak gezien? Waar zat ze? 
-Waar leven slakken? 
-Wat zie je allemaal bij een slak? 
-Wanneer zie je veel slakken?  
-Ken je verschillende soorten slakken? 
-Vergelijk verschillende slakken (prenten), zo zie je dat een naaktslak geen 
  slakkenhuis heeft. 
-Wie weet wat een slak eet?  
-Hoe beweegt een slak? 
 
2.angsten 
Glibber is bang dat hij net als zijn mama in een doos wordt gegooid, en belandt in een poppenkast 
waar hij het niet fijn vindt. Glibber kruipt dan ook in zijn schelp. 
Wanneer ze in Couwchoek zijn, is Robbie bang. Hij is bang voor de wormen, spinnen en kevers en 
is bang voor het donker. 
-Kleuters voelen zich vaak bang, maar kunnen dit vaak moeilijk of niet verwoorden. Door angst en 
uitingen van angst te (horen ) benoemen, krijgen ze een woordenschat aangereikt. 
Overloop met hen dan ook de gebeurtenissen en de concrete reacties van Glibber en Robbie. 
Hoe zag je dat ze bang waren, wat zeiden ze, hoe klonk hun stem, wat deden ze, hoe gingen ze 
met hun angsten om?    
Door te vertellen over de angsten van Robbie en Glibber, laat je zien dat angsten mogen geuit 
worden, op welke manier dit gebeurt en hoe je ermee om kan gaan. 
Vervolgens kan je praten over de eigen angsten van kinderen. Ben je ook wel eens bang? Waarvoor 
kan je allemaal bang zijn? Wat doe je dan? Wat kan je allemaal doen als je bang bent? 
Zorg als volwassene voor een aangename sfeer waar de gevoelens worden aanvaard. Dat anderen 
ook angsten hebben, is voor de kleuters een hele steun. 
De kleuters zien, horen en ervaren dat je bang mag zijn, dat je dit mag uiten en er mee kunt leren 
omgaan. 
 
Weetjes van slakken: 
-slakken zijn weekdieren, dwz dieren die geen beenderen hebben  
-slakken zijn tweeslachtig, dwz jongen en meisje tegelijk 
-slakken planten zich voort met vele kleine eitjes. Het zijn net kleine pareltjes. 
-slakken hebben geen poten en bewegen zich verder via hun zoolvormige onderzijde die men een 
voet noemt.  Deze voet maakt een golvende beweging. Om makkelijk te kunnen kruipen, scheidt de 
slak bij het verder bewegen een slijm af. 
-doordat een slak een weekdier is, moet ze zorgen dat ze niet uitdroogt. Ze komt niet in de zon en 
moet oppassen voor droge lucht. Slakken komen dan ook naar buiten bij vochtig weer of ’s nachts.  
Andere momenten verstoppen ze zich op donkere vochtige plekjes. Ze kruipen in hun schelp of 
graven zich in de grond. 
-de meeste slakken dragen een schelp, waarin ze zich kunnen beschermen tegen vijanden en tegen 
uitdroging.  
-vijanden van de slak zijn vogels, vossen, muizen, egels en de mens 



-de meeste slakken houden een winterslaap, ze maken een deur van slijm waarmee ze hun 
slakkenhuisje mee afsluiten. Zo drogen ze niet uit 
-slakken eten graag groenten, rottende planten, fruitafval. Slakken zijn dan ook niet geliefd bij 
tuinders. 
-slakken hebben tienduizenden kleine tandjes waarmee ze hun maal heel fijn maken. 
-slakken hebben 2 tentakels, sprieten op hun kop waarop 2 ogen zitten. Sommige slakken hebben 
meer sprieten die ze gebruiken om te voelen. 
-er zijn vele soorten slakken vb: naaktslak, huisjesslak, wijngaardslak… 
-als het huisje van de slak te klein is, dan maakt hij aan de onderkant een extra randje tot het weer 
past 
 
Tentoonstelling: 
Je kan in de klas samen met de kinderen een kleine tentoonstelling maken over slakken. Je kan hier 
informatie zetten over slakken zoals  boeken of prenten. Het is altijd leuk dat kinderen zelf dingen 
mogen meebrengen zoals prenten of boeken. Er zal vast iemand een leeg slakkenhuisje hebben. Je 
kan hen tekeningen laten maken over slakken (zie ook bijlage) en een collage over wat slakken 
eten. 
Je kan de kinderen een slakkenhuisje laten knutselen waar je in de volgende bijlage informatie over 
vind. Slakken leven graag op donkere natte plekjes, laat de kinderen dan ook met verschillende 
materialen holletjes maken voor de slakken. Je kan er ook echt eten voor de slakken leggen. 
Als de tentoonstelling klaar is, kan men andere klassen uitnodigen om te komen kijken, misschien 
dat de ouders ook een kijkje kunnen komen nemen. 
Slakkenbak: 
Wat ook leuk is voor de tentoonstelling, is om samen met de kinderen een slakkenbak te maken. 
Vul een glazen bak met 5cm aarde. Leg er wat stenen en boomschors in. Leg bovenaan gaas zodat 
de bak afgesloten is, maar er nog lucht in kan. Nu kan je er slakken in zetten die je in de tuin of bos 
gevonden hebt. Geef ze elke dag eten (groenten of fruit).  Besproei ze elke dag met een 
plantenspuit, dit is zeker leuk om de kinderen beurtelings te laten doen, want dan laat de slak zich 
goed zien. 
Vergeet na het project zeker niet om de slakken terug te zetten. 
Bewegingsspel: 
. Doe samen een bewegingsspel met de kinderen zodat ze zich kunnen inleven in de wereld van 
slakken die van nattigheid, kou en duisternis houden. Probeer ze te laten ervaren dat een slak dit 
fijn vindt: 
Slakken hebben geen poten en bewegen zich verder via hun zoolvormige onderzijde die men een 
voet noemt. Deze voet maakt een golvende beweging 
-Laat de kinderen bewegen als een slak. Hoe beweegt deze? Beweegt een slak snel of traag?  Laat 
hen eventueel bewegen op muziek. 
-Verschillende slakken moeten ook nog een slakkenhuisje meesleuren waardoor ze nog trager 
voortbewegen. Laat de kinderen ook een slakkenhuisje meenemen zoals vb een doos of een 
kussen. Laat ze zelf iets zoeken om op hun rug te leggen en laat ze hier verder mee bewegen. 
-Een slak houd niet van de zon want dan droogt ze uit, ze komt graag op donkere natte plekken. 
Maak het lokaal donker en laat de kinderen verder bewegen als een slak. 
-Als het licht is en droog, kruipen de slakken in donkere holletjes. Laat de kinderen donkere holletjes 
maken waar ze in kunnen wegkruipen als je het licht aandoet. Denk eraan dat ze traag naar hun 
holletje moeten kruipen, net zoals een slak. 
 
-Praat nadien met kinderen over hoe slakken zich verder bewogen.  
Of ze dit leuk of niet leuk vonden, of je dan vlug of traag vooruit gaat.  
Vraag of ze het leuk vonden om in een holletje te kruipen en in het donker te bewegen.    
Vraag of ze zelf zich ook wel eens verstoppen, en of ze dit leuk vinden.  
Vraag ook of ze het niet eng vonden om in het donker te bewegen. 
 
 



Knutselen - Klei: 
-Glibber en zijn mama kunnen gemaakt worden uit klei. Vergeet de tentakels niet. 
-Men kan ook met een kaasdoosje zijn schelp maken; 
  -je maakt een worstje in klei 
  -je kan voor de tentakels stukjes kaasprikkers gebruiken en voor de oogjes een  
   Bolletjes klei of een pareltje 
  -je neemt een kaasdoosje, laat deze eventueel schilderen of beplakken met      
   papiersnippers          
  -je zet het kaasdoosje recht en maakt onderaan een opening, zodat je de klei,  
    de slak, erin en eruit kan laten komen   
  -laat de kinderen de slak in en uit het slakkenhuisje komen 
    
Spiraal: 
Laat de kinderen een slak tekenen en geef de slak een huisje op zijn rug. Leer de kinderen een 
spiraal tekenen (huisje slak). 
 
Slak in touw: 
-maak met een dikker touw een slakkenvorm op stevig  karton (spiraal vorm voor slakkenhuis) 
-kleef dit vast met stevige lijm 
-doe vervolgens een dikke laag plakkaatverf op het touw (je kan verschillende kleuren gebruiken) 
-neem een blad en duw dit hard op het karton met touw 
-nu heb je een afdruk van het touw  
 
.Kleuren:  
Er zitten tekeningen in de map die je kan gebruiken om de kinderen te laten kleuren. 
 
Versjes: 
Langzaam, langzaam, langzaam aan 
slakje, kun je niet sneller gaan? 
Heb je geen voetjes zoals ik? 
Wacht maar slakje een ogenblik, 
dan haal ik mijn speelgoedwagen 
en zal ik je voortaan dragen. 
 
De huisjesslak van Lou Mourik: 
Meneertje slak, meneertje slak 
er zit een gat in je dak. 
Als’t regent word je klets- kletsnat. 
“Och” zei de slak, “wat hindert dat?” 
Toen kwam de regen, spetterspat. 
o,o, wat werd die slak toen nat! 
Hij kroop zo hard hij kruipen kon 
en zocht en zocht …de warme zon. 
Maar als het regent dat het giet,  
dan is de zon er immers niet! 
 
Liedjes 
Er is veel muziek in de voorstelling. 
De liedjes hierna kun je horen op de website, je kunt ze op de PC afspelen of op CD branden. Het is 
leuk als ze de liedjes al kennen, vooal het liedje van Couwtchoek zou leuk zijn als ze mee kunnen 
doen. 
 
 



 

Liedjes bij de voorstelling, je kunt ze beluisteren op de website. 
Het is altijd leuk als de kinderen de liedjes al kennen.  

Tekst en muziek Ruud Alles 
 
INTRO 
 
Dm                          C 
Kom maar binnen, bij de poppenkast 
Dm                           A 
Kom maar binnen, het gaat zo beginnen, 
Dm                           C 
Kom maar binnen bij de poppenkast 
Dm                         A 
Kom maar binnen en nu opgepast 
 
A  (Ref) 
Je moet niet bang zijn, 
Je moet geen schrik hebben 
Je moet niet bibberen 
Het gaat leuk zijn 
 
Ga maar lekker zitten bij de poppenkast 
Maak het je gemakkelijk, het gaat zo beginnen, 
Kijk maar lekker naar de poppenkast 
Kijk goed en luister en houd je maar goed vast 
 
Ref 
 

 
BEN EEN BEETJE BANG  
 
(zelfde melodiepatroon als intro) 
 
Ben een beetje bang van spinnen in de gang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
Ben een beetje bang van een dikke slang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
 
Als ik moet beginnen /- Met de poppenkast 
Als er maar niks foutgaat / 
Als er maar niks stukgaat / 
 
Ben een beetje bang van spinnen in de gang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
Ben een beetje bang van een dikke slang 
Ben soms bang diep vanbinnen 
 
Als ik aan het fietsen ben  
Als er veel auto’s zijn /- Als het druk is 
Als ik aan het fietsen ben 
 
 

COUWTCHOEK   
A                                                                     E 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 E                                                                       A 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 A                                                                       D 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 D                                                   E                  A 
Tis lekker kou, vuil en grauw hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  
 
 
En een vette slang, een dikke slang, hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  4x 
 
En daar een spin, dat is niet min, hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek  4x 
 
Een een grote slak een trage slak hier in Couw-tchoek-tchoek-tchoek 4x 
 
 
THUIS DAAR IS HET FIJN    Zelfde melodie als Couwtsjoek 
 
Glibber en z’n mama die zijn weer thuis, thuis in… Kouw-tchoek-tchoek-tchoek 4x 
 
Het is nu gedaan, we gaan nu weer naar huis, want daar is het fijn, fijn, fijn 2x 
Daar zijn we graag, daar horen we thuis,In ons eigen huis, huis, huis 2x  
 










