


Wat rijmt er op Kater Prater  

 
Kater Prater ligt met de eendjes op het erf. 
  
‘Kater Prater, we zien je later!’ roepen de eendjes. Ze hebben Veer 
beloofd te helpen in de stal. Maar het zonnetje van de nazomer 
schijnt zo lekker op het erf dat ze besloten eerst even bij Kater Prater 
te gaan liggen. 
  
‘Hé dat rijmt!’ zegt een eendje. Kater Prater en we zien je later. 
Samen lachen ze om het rijmpje. Kater moet ook glimlachen 
Eén van de eendjes maakt het grapje langer: 
  

Kater Prater, we zien je later, 
Kater praatje heeft een staartje. 

  
De eendjes dansen rond Kater en Kater danst mee op zijn zachte 
pootjes met zijn staart recht omhoog van vrolijkheid. Het gaat zo fijn 
in de maat dat de eendjes niet van ophouden weten 
  

Kater Prater zien je later, 
Kater praatje heeft een staartje 

En hij eet een vissengraatje 
  
Dat klinkt grappig. Ze schateren van de lach. ‘Haha wat een goeie!’. 
Alle eendjes doen inmiddels mee. 
  

 

 
Kater Prater kom je later, 

Kater praatje heeft een staartje 
En hij eet een vissengraatje 

  
Kater Prater gekke taartjes 

Kater Prater vreemde maatjes 
Maar een praatje vult geen gaatje. 

  
Kater krijgt een denkrimpel in zijn kop. Gekke taartjes, vreemde 
maatjes? Wat bedoelen de eendjes daar eigenlijk mee? Waarom 
zeggen ze dat over mij? 
  
De eendjes rijmen door op het ritme. 
  

Kater Prater vele jaartjes 
Kater Prater diepe laadjes 

Kater Prater nu geen maartjes, 
is het al klaartjes? raad maar raadjes! 

  
Haas is inmiddels komen aanhuppelen door al het gelach en ook 
Kippie is van haar nest gekomen. Zelfs Eekhoorn hoorde het gelach 
vanuit het bos en is inmiddels aangesloten. Ze doen allemaal mee. 
Het rijmen gaat zo fijn in de maat en daardoor houdt het niet op. 
  
Katers staart hangt ondertussen verdrietig naar beneden. Hij 
probeert nog een glimlach op zijn gezicht te houden, maar dat lukt 
niet zo goed. De dieren lachen nu niet meer samen met Kater Prater, 
ze lachen om het rijmpje over Kater. Kater komt helemaal alleen te 
staan, hij vindt het niet meer leuk en kan er ook niet om lachen. 



Dan komen Rik en Knor vanuit de keuken aangelopen. Ze zien Kater 
op de heg zitten. Hij kijkt naar beneden en schuifelt met zijn staart 
naar de grond. Er staan veel andere dieren omheen. ‘Zeg wat doen 
jullie?’ vragen ze verbaasd. 
  
‘We maken een rijm over Kater Prater’ roepen de eendjes 
enthousiast! 
  
Ook Mevrouw Schaap komt aangelopen. Veer was helemaal alleen 
bezig in de stal, dus ze heeft haar een handje geholpen. 
  
‘Zeg Kater, gaat het wel met je?’ vraagt ze. 
  
Kater zegt: ‘We maken een rijm, ik vind het niet zo erg hoor’. 
Mevrouw Schaap ziet dat hij moeite moet doen om geen tranen in 
zijn ogen te krijgen. ‘Ik denk niet dat Kater het rijmen op dit 
moment heel fijn vindt’, zegt ze. 
  
Eekhoorn is nog veel te enthousiast en hij begint te rappen: 
  

Yo, een grapje moet toch kunnen! 
Je moet dieren hun lolletje gunnen. 

Rijmen met Kater is een hype 
Doe je mee in onze vibe!? 

  
‘Ho ho’ , zegt mevrouw Schaap, ‘dit is nu echt klaar. Kater vindt het 
duidelijk niet meer zo leuk. Ik ken ook nog wel een rijmpje: 
  

Wat ik hier zie is niet oké 
Deze grapjes weg ermee 

Want we zijn hier fijne dieren 
Rijmpjes moeten ons allen plezieren! 

  
Alle dieren kijken mevrouw Schaap met grote ogen aan. Niemand 
had verwacht dat zij ook kon rappen. ‘Yes! Hier kunnen we wel wat 
mee’ roepen Rik en Knor. Dan wordt het veel leuker en fijn voor 
iedereen. Alle dieren staan in een kring en rijmen: 
  

‘Een grapje dat moet kunnen 
Iemand een lolletje te gunnen 

Samen lachen, is oke 
en anders is het antwoord: nee’. 

  
Dus Kater Prater heeft een staartje 

En Kater Prater is ons maatje 
Hij doet vaak een heel fijn daadje 

  
….  even valt het stil, wat rijmt er nog meer? 
  
Wie wil er een lekker taartje? roept boer Bert, terwijl hij met een 
heerlijke taart de keuken uit komt lopen. Komen jullie mee naar de 
stal? Veer heeft voor iedereen een strobaal klaargelegd, zo kunnen 
we heerlijk samen smullen! Kater Prater snijdt al rijmend de taart 
aan.  
 

Het rijmen vind ik nu weer fijn.  
We hebben samen nu heel veel gein 

En jullie hebben veel geluk 
Jullie krijgen allemaal een stuk 

Samen lachen, is oke 
en anders is het antwoord: nee’. 



 
 Vraag maar raak! 
 

- De eendjes maken een rijmpje over Kater Prater. Is dat erg?  
o Waarom wel of niet? 
o Wat is de bedoeling van de eendjes? 

 
- Hadden de eendjes kunnen zien dat Kater het rijmen niet meer leuk vond? 

o Aan welke twee dingen kon je dat merken? (staart en gezicht) 
 

- Snapt Kater Prater dat het rijmen een grapje is? 
 

- Wat vind je van het weetje van mevrouw Schaap:  
‘ Samen lachen, is oke. Anders is het antwoord nee’ 

o Is dat in de klas ook zo? 
 

- Heb jij wel eens een grapje uitgehaald met iemand? 
o Hoe reageerde anderen toen? Wat vond je daarvan? 

 
- Wanneer lach je met iemand en wanneer lach je iemand uit?  

 
- Hoe kunnen we in de klas omgaan met grapjes?  

 
 
Rijmpje in de klas 
 

Blijf het rijmpje van de groep gebruiken in de klas. 
 

‘Een grapje dat moet kunnen 
Iemand een lolletje te gunnen 

Samen lachen, is oke 
en anders is het antwoord: nee’. 

 


