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Over de voorstelling 

Daar staat een zak. 
Een zak vol spullen. 
Het rammelt en beweegt maar de rits is dicht. 
Wat zou erin zitten? En van wie is het? 

Twee spelers gaan op onderzoek uit en ontdekken van alles in de zak en in hun fantasie.  
Het samen spelen is fijn totdat ze allebei iets anders willen spelen. Dan moeten de spullen 
worden verdeeld. En als er niets meer overblijft, wat valt er dan nog te spelen? 
 

1. Voorafgaand aan de voorstelling 

 1.1 Voorkennis activeren 

Vraag wie er al eens naar het theater is geweest.  
Hoe zag dat eruit? Wat heb je  allemaal gezien? Kun je eens voordoen wat je daar zag? 

De volgende dingen kunnen besproken worden: 

Podium: Hoe heet het gedeelte waar de voorstelling wordt gespeeld?   
Publiek  Hoe heet het gedeelte waar het de mensen zitten die naar de voorstelling kijken?  
Acteurs: Hoe heten de mensen die de voorstelling spelen? Wat is hun beroep? 
Decor: Hoe heten de spullen op het podium? 
Kostuum: Hoe heten de kleren die de acteurs dragen? 

Als de voorstelling buiten de school plaatsvindt: 
Hoe gaan ze ernaar toe, wie is hun begeleider, hoe ziet de zaal eruit, moeten ze hun jas en/of 
schoenen uittrekken, waar kunnen ze naar het toilet? 

Vertel over de rol van het publiek: 
Zorg dat je, voordat je de zaal ingaat, naar de w.c. bent geweest want tijdens de voorstelling is 
dat lastig; het is donker, je mist een stuk van het verhaal en het stoort de andere kinderen en de 
acteurs. 
Als je binnenkomt ga je rustig zitten op de aangewezen plek. Meestal zitten de jongste (kleinste) 
kinderen vooraan en de oudste (langste) kinderen achterin. Als het licht in de zaal uitgaat begint 
de voorstelling. Tijdens de voorstelling mag je niet kletsen, eten of lopen  maar natuurlijk wel 
reageren op/meeleven met de voorstelling; lachen, zingen, klappen etc. Als de voorstelling 
afgelopen is en je hebt het naar je zin gehad, kun je de acteurs bedanken door voor ze te klappen 
(applaus).  

�



�
 

 1.2. Lied: ‘Varen, vliegen, rijden’   

Tijdens de voorstelling worden verschillende liedjes gezongen. O.a. onderstaand liedje.  
Het liedje is te vinden op www.tglocals.com/nu/aan-tafel  

Kijk ons eens rijden 
In de tijd verdwijnen  
Door heuvels en velden 
Daar rijden we, rijden we, rijden we wel 
Rijd langzaam of snel 

Kijk ons eens varen 
Voor uren en dagen  
Daar deinzen we samen  
’t is altijd, ja altijd, ja altijd zo fijn 
Om op zee te zijn 

Kijk hoe ik vlieg en de tijd verlies 
Hier vlieg ik, hier vlieg ik, hier vlieg ik zo graag 
Vlieg hoog of vlieg laag 

Kijk hoe ik vlieg en de tijd verlies  
Hier vlieg ik, hier vlieg ik, hier vlieg ik zo graag 
Vlieg hoog of vlieg laag 

Laat het liedje één of twee keer aan de kinderen horen. Gebruik eventueel onderstaande vragen: 

• Wat wordt er allemaal in het liedje gedaan? Wat wordt er in het eerste stukje van het lied 
gedaan? En waar? 

• Hoelang wordt er in het tweede stukje gevaren? En waar? 
• Wie weet wat deinzen betekent? 
• Welk instrument hoor je in het liedje? (Leg eventueel uit dat een ukelele een kleinere gitaar is) 
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2.  Na afloop van de voorstelling 

 2.1. Fantasie opdracht ‘Wat is dit...’. 

 Benodigdheden:  Een banaan, een emmer, een zak en een bol wol/touwtje.  

In de volgende opdracht gebruiken de kinderen hun fantasie en bedenken hoe je een 
voorwerp op een andere manier kunt gebruiken en zelfs iets kunt spelen met helemaal niets.  

Probeer de kinderen de voorstelling na te laten vertellen.  
De volgende vragen kunnen daarbij gebruikt worden: 

• Wie hebben jullie allemaal in de voorstelling gezien?  
• Wat vond je het leukste stukje uit de voorstelling? Kun je dat eens naspelen? 
• Hoe ging het samen spelen? Wat ging goed, wat ging minder goed? 
• Waarmee werd muziek gemaakt?  Welke instrumenten? 
• Er werden ook geluiden gemaakt met spullen die geen instrumenten zijn. Heb je gezien 

welke? 
• Welke andere spullen heb je in de voorstelling gezien?  
• Wat werd er met die spullen gespeeld? 
• Hoe liep de voorstelling af? 

1. Haal nu eerst de banaan tevoorschijn en vraag wie zich nog kan herinneren wat er allemaal 
met de banaan werd gedaan in de voorstelling. Vraag de kinderen dit niet te vertellen 
maar juist te laten zien. (telefoon, hamer en fluit). 

2. Vraag wat een banaan nog meer zou kunnen worden. Vraag de kinderen dit te laten zien 
en laat de banaan eventueel de groep/kring rondgaan. Wanneer de kinderen dit lastig 
vinden, kunt u het spel sturen door ze opdrachten in te fluisteren: hengel, stoepkrijt, 
strikje, pistool, sigaret, afstandsbediening, lepel, zaag, tandenborstel, kam, lippenstift, 
lekker luchtje... 

3. Leg nu alle andere materialen in de kring. Vraag de kinderen of ze nog weten wat er in de 
voorstelling met de emmer werd gedaan (stuur/pan). Kunnen ze nog iets anders met de 
emmer verzinnen? En met de andere voorwerpen? Laat de kinderen verschillende dingen 
uitproberen. Kunnen de anderen het raden? 

4. Fantasieopdracht zonder spullen: Neem de emmer en speel dat u er steeds iets uithaalt. 
Laat duidelijk zien of het zwaar, licht, groot of klein is en welke vorm het heeft. Laat daarna 
aan de kinderen zien wat je ermee kan doen. Bijv. een kopje thee (even blazen en 
voorzichtig drinken) Laat de kinderen raden wat het is. Laat de kinderen dit vervolgens 
proberen.  
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 2.2 Knutselopdracht ‘Een bordje vol’.  

 Benodigdheden:  Bijlage 1, papier, karton, schaar, lijm en tekengerei.  

        
Bij deze opdracht knutselen de kinderen een bord met hun lievelingseten. De   
gerechten kunnen eventueel gebruikt worden voor fantasiespel in de spelhoek.  

1. Herhaal nog even wat de kinderen tijdens de geleide fantasie (2.4) allemaal in de keuken 
hebben gemaakt. Vertel dat pizza uw lievelingseten is. Hoe maak je die ook alweer? En 
wat kun je allemaal op een pizza doen? Vertel de kinderen nu dat u uw lievelingseten gaat  
knutselen en dat u daarvoor papier en tekengerei gaat gebruiken.  Vervolgens kunt u 
voordoen hoe u dat gaat aanpakken: een bodem knippen en verschillend beleg tekenen 
en knippen. Kunnen de kinderen raden/verzinnen welke ingrediënten op de pizza gaan? 

2. Vertel dat de kinderen nu hun eigen lievelingseten mogen knutselen op de borden. U kunt 
er zelf voor kiezen of u dit met papier, tekengerei of een combinatie wilt laten doen. Vraag 
welke lievelingsgerechten de kinderen hebben om ze op weg te helpen.  

3. Wanneer u de geknutselde gerechten zou willen gebruiken in de spelhoek, kunt kartonnen 
bordjes kopen en de kinderen hierop laten knutselen.  

 2.3 Knutsel- en muziekopdracht ‘Kazoo’.  
  
 Benodigdheden:  Kazoo’s   

Tijdens de volgende activiteit knutselen de kinderen een kazoo.  

In de voorstelling wordt tijdens een aantal scènes een kazoo gebruikt. Met wat simpele materialen 
kunnen de kinderen zelf een kazoo maken. Op internet zijn verschillende ideeën te vinden voor 
verschillende vormen: met wc-rol of ijslolly stokjes. 

1. Laat het lied ‘Varen, vliegen, rijden’ nog eens horen en laat de kinderen meezingen. Vraag 
ze vervolgens of ze het liedje ook eens kunnen meespelen met de kazoo.  

2. Speel nu op uw eigen kazoo een bekend lied en vraag de kinderen na afloop of ze kunnen 
raden welk lied u speelde. Laat een ander kind nu een lied spelen en de anderen het 
raden.  

3. In de voorstelling werden er geen liedjes met de kazoo gespeeld. Waarvoor werd de 
kazoo wel gebruikt? Kunnen de kinderen zich herinneren dat hij ook werd gebruikt toen 
iemand heel boos was? Hoe klonk dat toen? Hoe zou het dan klinken wanneer je juist heel 
vrolijk bent? Of verdrietig? Laat de kinderen verschillende emoties uit proberen. Gebruik 
hierbij termen als zacht, hard, langzaam en snel.  

4. Laat ‘Varen, vliegen, rijden’ nu eens boos, vrolijk of verdrietig spelen.  
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 2.4. Spelopdracht ‘Restaurant’ (teacher in role) 

 Benodigdheden:  lege ruimte/speelzaal.  

Tijdens de volgende activiteit neemt u de leerlingen mee in een geleide fantasie naar een 
restaurant. Halverwege het verhaal speelt u de kok van het restaurant (teacher in role) 

Onderstaand verhaal is slechts een leidraad voor de geleide fantasie. Probeer zelf details toe te 
voegen en de kinderen zoveel mogelijk uit te laten spelen.  

 Vertel de kinderen dat ze vandaag naar een heel chique restaurant gaan. Daarvoor  
 moeten ze zichzelf deftig en netjes aankleden: een hoed, een stropdas, een jurk en  
 glimmende schoenen... 

 Ideeën voor aankleden: onder de douche wordt het water opeens heel koud/heet, haren  
 uit de klit kammen, je haar stylen met gel maar de pot valt om en de vloer wordt opeens heel  
 glibberig, kleren strijken en je brand jezelf telkens aan het strijkijzer, te kleine kleren passen,  
 stinkende kleren aan hebben etc.  

 Bekijk jezelf nu eens in de spiegel. Wat vind je ervan? Het is tijd om de deur uit te gaan. 
 Door die mooie kleren ga je ook heel deftig lopen. Als een koning of koningin. Hoe loop 
 je deftig? Buiten op straat zie je nog meer deftige mensen Je groet ze. Zeg maar keurig 
 gedag tegen iedereen die je tegenkomt... 

 Ideeën voor op straat: Vallen in een plas, achterna gezeten worden door een boze meneer, het 
 waait heel hard en je hoed waait weg , langs een gevaarlijke grote hond sluipen, over een  
 wiebelbrug lopen, terecht komen in een regenbui etc.  

 In het restaurant trek je jas uit en ga je aan een tafeltje zitten. Aan ieder tafeltje zitten drie 
 mensen. Kijk maar of je ergens een plekje kunt vinden en aan tafel kunt gaan zitten met 
 drie mensen. Je krijgt een glaasje priklimonade. Heel deftig drink je deze leeg. Je krijgt 
 algauw je eerste gerecht ... 

 Ideeën voor in het restaurant: smakken, iets heel lekker vinden, iets heel vies vinden maar je bord 
 moet leeg, je verbrand je mond, grote happen/kleine happen, je ergeren aan iemand aan een  
 ander tafeltje, iets morsen, heel nodig naar de wc moeten maar nog niet van tafel mogen gaan, een 
 vies beestje in je eten vinden en deze kruipt je kleren in etc.  

 Dan komt de rekening maar je bent je portemonnee vergeten. Ohjee, probeer heel  
 voorzichtig het restaurant uit te sluipen. Misschien heeft de ober niets door....  
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Vanaf dit punt, kruipt u in de huid van de kok. Voor de kinderen is het extra leuk wanneer u met 
een andere stem praat of een paar echte koks attributen heeft (pollepel, koksmuts of schort).  

 Maar wie geen geld heeft om het eten te betalen die moet mij vandaag maar meehelpen 
 in de keuken! Komen  jullie maar eens even mee de keuken in. Trek eerst een schort aan 
 en  doe een koksmuts op dan kunnen we aan de slag... 

 Ideeën voor in de keuken: pannenkoeken bakken (n.a.v. de voorstelling) pizza’s maken (deeg  
 kneden, beleggen, proeven, in de oven doen), de keuken schoonmaken, een muis vinden in de 
 keuken en proberen te vangen, de afwas doen, met hoge stapels borden door de keuken lopen, 
 per ongeluk opgesloten zitten in de koelcel, de ober is ziek geworden dus zelf met een vol  
 dienblad bedienen, met zware  pannen sjouwen etc.  

 Jullie hebben vandaag heel hard gewerkt hulpkoks. Jullie mogen je handen wassen, je 
 schort  uittrekken en je muts afdoen en weer naar huis gaan. Tot een volgende keer! 

 2.5 Filosoferen 

Tijdens de volgende activiteit onderzoekt u samen met de kinderen een aantal thema’s uit de 
voorstelling: van mij, van jou en wat is fantasie.  

Tips voor filosofische gesprekken 
Bij filosoferen gaat het niet om de dialoog tussen de leerkracht en de kinderen, maar om de 
dialoog tussen de kinderen onderling. Pas op dat u als leerkracht niet teveel op de voorgrond 
bent. Luister goed, maar houdt altijd uw eigen opvatting voor u.   Stuur het gesprek niet in de 
richting van een opvatting.  Wees nieuwsgierig en vraag door. Probeer hun gedachtegang te 
volgen. Laat vaak stiltes vallen en wacht af waar de kinderen zelf mee komen. 

Onderstaande vragen kunnen u helpen een gesprek op gang te helpen: 

• Wanneer iets is iets van jou? 
• Wat is van niemand? 
• Wat is van iedereen? 
• Wat is fantasie? 
• Wat kun je spelen wanneer je geen fantasie hebt? 

Met de volgende, iets meer gesloten vragen kunt u het gesprek verder sturen: 

• Is meer hebben altijd beter? 
• Is iets nog steeds van jou wanneer je het hebt weggeven? En als je je gelijk bedenkt? 
• Is iets van jou als je het hebt gevonden? 
• Is alles te koop? 
• Is samen spelen altijd leuker?  
• Is alles verdelen altijd eerlijker?  
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