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Eikel en Eikelin zijn eikels die graag 
buiten spelen met hun 
vriendjes. Eikel en Eikelin zijn 
broer en zus.
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Op een dag is er een gevaarlijk 

virus in de stad.  Als dit virus in 

de mond of neus komt van Eikel 

of Eikelins kunnen ze erg ziek 

worden.
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“Waar is het virus?” vraagt 

Eikelin aan Eikel. “Ik wil het 

vangen in mijn net.”



4

“Het virus is te klein om in 

je net te vangen.” zegt Eikel, 

“Het is zo klein, dat we het 

niet eens kunnen zien.”
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“Oh nee!” zegt Eikelin, “ik wil 

niet ziek worden. Wat kunnen 

we hieraan doen?”

 

“Ik ken een liedje dat ons 

vertelt wat we kunnen doen” 

zegt Eikel en hij begint te 

zingen:
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Ik … moet … thuisblijven, niet weggaan

Was, was, was mijn handen vaak

Masker op, geen vriendjes zien

Was, was, was mijn handen vaak

Wist u dat:
Je minimaal 20 seconden je handen moet 
wassen om ervoor te zorgen dat je handen 

schoon zijn.
Zing daarom dit liedje 2x mee terwijl je je 

handen wast.
Bezoek YouTube en zoek naar Th Oaky virus 

song of ga naar de volgende link:

https://youtu.be/TDAGr7FERjY
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Eikel en Eikelin doen 

mondkapjes op, zoals het liedje 

adviseert.

“Kom, we moeten onze handen 

wassen,” zei Eikel, “en we 

kunnen het Virus-lied zingen 

terwijl we onze handen wassen.”
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Daarna houdt Eikel zijn handen 

onder de kraan, zeept ze 

helemaal in met zeep en wast 

beide handen.

Eikelin doet hetzelfde.

Samen zingen ze het Virus lied:
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Ik … moet … thuisblijven, niet weggaan

Was, was, was mijn handen vaak

Masker op, geen vriendjes zien

Was, was, was mijn handen vaak
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Eikelin zegt tegen Eikel: “Als ik 
binnen blijf zoals het liedje zegt, 
kan ik niet met mijn vriendjes 
spelen.” 



11

“Dat klopt”, zegt Eikel. “We moeten 

binnen blijven als we niet ziek willen 

worden. Als wij ziek worden, maken 

we onze vriendjes ziek.” 
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Eikelin is verdrietig dat ze niet met 

haar vriendjes kan spelen. 
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“Maar je kan een boek gaan lezen” 

zegt Eikel tegen zijn zus. 

“Ja!” reageert Eikelin, “ik vind het 

leuk om een boek te lezen of met 

mijn speelgoed te spelen.”
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“En als we onze handen wassen en 

het liedje zingen, kunnen we ook 

een taart gaan bakken” zegt Eikel.

 

“Ik hou van taart en van bakken” 

zegt Eikelin. Eikelin is blij.
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Dus gaan ze hun handen wassen 

en zingen ze het Virus lied:

Ik … moet … thuisblijven, niet weggaan

Was, was, was mijn handen vaak

Masker op, geen vriendjes zien

Was, was, was mijn handen vaak
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Eikel en Eikelin blijven netjes binnen 

en worden dus niet ziek. Ze hebben 

heel veel plezier thuis.
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Als het virus verdwenen is, 

kunnen Eikel en Eikelin weer met 

hun vriendjes spelen.

Het einde



EIKEL EN HET VIRUS
Kun jij deze vragen beantwoorden?

1.   Eikel is een      (a) appel   (b)  eikel    (c) avocado                                                                                             
     Kies het juiste antwoord.

2.   Hoe heet de zus van Eikel?

3.   Wat komt er naar de stad waar Eikel woont?

4.   Wat gebeurt er als het virus in de mond of neus van Eikel of Eikelin komt?

5.   Kan Eikel het virus zien?                                                                                       
               JA of NEE           Kies het juiste antwoord.

6.   Kan Eikelin het virus vangen met haar net?                                                   
             JA of NEE           Kies het juiste antwoord.

7.   Waarom kan Eikelin het virus niet vangen met haar net?

8.   Hoe weten de eikels wat ze moeten doen om het virus niet te krijgen?

9.   Wat is de titel van het liedje? 

10.  Zing het Virus lied. 



11.  Het liedje zegt dat je buiten moet spelen.                                                                                             
                  JA of NEE           Kies het juiste antwoord.

12.  Het liedje adviseert dat je          (a) in je handen moet klappen

                                                      (b)   moet zwaaien

                                                      (c)   je handen moet wassen

      Kies het juiste antwoord.

13.  Wat is de naam van de broer van Eikelin?

14.  Waarmee wast Eikel zijn handen?    (a) koffie en zeep

                                                            (b)   water en boter

                                                            (c)   water en zeep

      Kies het juiste antwoord.

15.  Waarom moeten Eikel en Eikelin binnen blijven?

16.  Hoe voelt Eikelin zich als ze niet met haar vriendjes mag spelen?                                                                                             
                       (a) blij       (b) verdrietig            Kies het juiste antwoord.

17.  Als Eikelin binnen blijft, zou het haar vriendjes helpen het virus niet  te krij-
gen.                      JA of NEE                       Kies het juiste antwoord.

18.   Wat kan Eikelin volgens Eikel doen als zij binnen blijft? 



19.   Wat gaat Eikelin doen in de periode dat ze thuis moet blijven?

20.   Vindt Eikelin lezen leuk?                                                                                       
                        JA of NEE                                  Kies het juiste antwoord.

21.   Vind jij lezen leuk?                                                                                       
                     JA of NEE                                  Kies het juiste antwoord.

22.   Wat is het voorstel van Eikel om samen met Eikelin te doen binnen?

23.   Wat moeten Eikel en Eikelin doen voordat ze een taart gaan bakken?

24.   Vind jij taart lekker?                                                                                              
                         JA of NEE                                  Kies het juiste antwoord.

25.   Welke taart vind jij het lekkerst?

26.   Zijn Eikel en Eikelin ziek geworden toen het virus in de stad was?                   
                        JA of NEE                                  Kies het juiste antwoord.

27.   Waarom zijn Eikel en Eikelin niet ziek geworden?

28.   Welk liedje zingen Eikel en Eikelin tijdens het handen wassen?

29.   Ga jij het liedje zingen als je je handen wast?                                                    
                         JA of NEE                                  Kies het juiste antwoord.
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Please share your child’s reactions to the story on social media with 

the hashtag #OakyFun

Feel free to email us: theartpressbooks@gmail.com

https://www.facebook.com/oakytheacorn/

Due to the global coronavirus pandemic, Theart Press has allowed 

Oaky and the Virus to be freely distributed to help encourage 

children to stay at home, read and avoid the virus.  Should you wish 

to make a donation, READ to RISE (www.readtorise.org) a non-

profit organisation that promotes youth literacy in under-resourced 

communities in South Africa is currently fundraising for Care Packs 

for children in vulnerable communities. Donate here:

https://gogetfunding.com/care-packs-for-children-in-mitchells-plain/

https://twitter.com/Oaky_the_Acorn

https://www.instagram.com/oaky_the_acorn/
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