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Beste docent,  

Samen	  met	  de	  klas	  gaat	  u	  de	  voorstelling	  Lena	  in	  een	  Lijstje	  bezoeken	  van	  Theatergroep	  Jut.	  In	  
deze	  lesbrief	  vindt	  u	  meer	  informatie	  over	  de	  voorstelling,	  de	  spelers	  en	  het	  educatie-‐programma.	  
In	  deze	  lesbrief	  zijn	  verschillende	  opdrachten	  uitgewerkt	  waar	  u,	  ter	  voorbereiding	  op-‐	  en	  ter	  
verwerking	  van	  de	  voorstelling,	  met	  uw	  leerlingen	  mee	  aan	  de	  slag	  kunt.	  	  

Voordat	  de	  kinderen	  de	  voorstelling	  gaan	  bekijken,	  maken	  ze	  via	  drie	  verschillende	  opdrachten	  
kennis	  met	  het	  thema	  van	  de	  voorstelling.	  Zo	  hopen	  we	  de	  kinderen	  op	  een	  creatieve	  en	  speelse	  
manier	  voor	  te	  bereiden	  en	  nieuwsgierig	  te	  maken.	  De	  uitvoering	  van	  de	  voorbereidende	  les	  duurt	  
ongeveer	  60	  minuten.	  U	  kunt	  de	  opdrachten	  binnen	  één	  lesuur	  behandelen,	  maar	  u	  kunt	  er	  ook	  
voor	  kiezen	  de	  opdrachten	  te	  verspreiden	  over	  meerdere	  dagen.	  	  	  

Na	  de	  voorstelling	  gaan	  de	  kinderen	  met	  u,	  met	  elkaar	  en	  met	  ons	  in	  gesprek.	  In	  deze	  lesbrief	  vindt	  
u	  tevens	  een	  handleiding	  voor	  het	  nagesprek.	  We	  eindigen	  deze	  lesbrief	  met	  twee	  extra	  
opdrachten	  die	  u	  in	  de	  weken	  nadat	  u	  de	  voorstelling	  heeft	  gezien	  met	  de	  klas	  kunt	  uitvoeren.	  	  

Mocht	  u	  vragen	  hebben,	  kunt	  u	  altijd	  contact	  met	  mij	  opnemen.	  

 

Hartelijke groet! 

Kim	  Zonneveld	  –	  Educatie	  
06	  –	  16	  28	  37	  71	  
kim@lenaineenlijstje.nl	  
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De voorstelling 
	  
Lena	  in	  een	  Lijstje	  is	  een	  vrolijke	  kindervoorstelling	  over	  de	  dood.	  Vrolijk	  én	  verdrietig	  én	  grappig	  
én	  mooi.	  De	  dood	  hoort	  bij	  het	  leven.	  Drie	  vriendinnen	  spelen	  op	  een	  rommelzolder.	  Lena	  en	  haar	  
twee	  vriendinnen	  ervaren,	  bevragen	  en	  onderzoeken	  hoe	  het	  is	  als	  jijzelf	  of	  als	  iemand	  in	  je	  
omgeving	  dood	  gaat.	  Hoe	  ziet	  jouw	  ‘hemel’	  eruit?	  Waar	  ga	  je	  naartoe	  als	  je	  dood	  bent?	  Welke	  
herinneringen	  neem	  je	  mee?	  Wat	  voel	  je	  als	  iemand	  uit	  je	  omgeving	  er	  niet	  meer	  is?	  
	  
Met	  behulp	  van	  spel,	  dans	  en	  muziek	  wordt	  geprobeerd	  deze	  vragen	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Die	  
vragen	  over	  de	  dood	  kunnen	  wij	  ook	  niet	  beantwoorden,	  maar	  we	  kunnen	  het	  er	  wel	  over	  hebben	  
met	  elkaar.	  Met	  Lena	  in	  een	  lijstje	  willen	  we	  de	  dood	  een	  onderwerp	  van	  gesprek	  laten	  zijn.	  Elk	  
kind	  heeft	  vragen	  over	  de	  dood	  én	  elk	  kind	  heeft	  antwoorden.	  Iedereen	  en	  niemand	  weet	  wat	  er	  
met	  je	  gebeurt	  of	  waar	  je	  naar	  toe	  gaat.	  Het	  is	  een	  gesprek	  waarbij	  verdriet,	  boosheid,	  vrolijkheid	  
en	  optimisme	  naast	  elkaar	  mogen	  bestaan. 

 

  

Ik heb een zusje. Judith heet ze. 
Ze is altijd vier gebleven. Ze ging 
dood toen ik zes was.  
Een week daarna werd mijn broertje 
geboren. De dood van Judith was 
verdrietig. De geboorte van Jari een 
feest. Dit was allebei onderdeel van 
mijn zesjarige bestaan. 
Ik heb de dood nooit tegenover het 
leven gesteld, maar altijd als deel 
van het leven gezien. Als we het 
leven in al zijn schoonheid willen 
omarmen is de dood hier een 
onderdeel van. Hoe jong je ook bent. 

Kim Zonneveld 
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Theatergroep Jut 	  

 

Kim,	  Matthia,	  Lauren	  en	  Thyrza	  vormen	  samen	  Theatergroep	  Jut.	  We	  hebben	  elkaar	  ontmoet	  
tijdens	  onze	  studie	  Theaterwetenschappen	  in	  Groningen.	  Destijds	  hebben	  wij	  samen	  Lena	  in	  een	  
Lijstje	  gemaakt	  en	  gespeeld	  op	  verschillende	  basisscholen	  in	  Groningen.	  En	  nu,	  vijf	  jaar	  later,	  
spelen	  we	  de	  voorstelling	  ook	  in	  de	  rest	  van	  het	  land.	  	  

We	  maken	  beeldend	  theater	  waarbij	  we	  ‘moeilijke’	  onderwerpen	  bespreekbaar	  maken.	  We	  
gebruiken	  theater	  als	  een	  middel	  om	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  We	  willen	  kinderen	  leren	  hun	  
wereldbeeld	  woorden	  te	  geven	  en	  het	  beeld	  van	  een	  ander	  te	  accepteren.	  Theater	  kan	  kinderen	  
leren	  om	  hun	  fantasie	  de	  vrije	  loop	  te	  laten	  en	  oneindig	  veel	  mogelijkheden	  te	  zien.	  
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Voorbereidende Les 

Opdracht 1 – Ik ga op reis en ik neem mee…	  

Als	  je	  op	  reis	  gaat,	  pak	  je	  een	  koffer	  met	  spullen	  en	  ga	  je	  ergens	  anders	  naar	  toe.	  Wat	  neem	  je	  met	  
je	  mee	  als	  je	  dood	  gaat?	  Een	  nachtlampje,	  een	  teddybeer?	  Of	  de	  verhalen	  van	  oma,	  de	  grapjes	  van	  
papa	  en	  de	  kusjes	  van	  mama?	  Je	  kunt	  naast	  materiele	  dingen,	  ook	  immateriële	  dingen	  mee	  nemen	  
zoals	  herinneringen	  en	  gedachtes.	  Ook	  voor	  de	  vriendinnen	  die	  achterblijven	  is	  het	  fijn	  om	  
herinneringen	  en	  gedachtes	  met	  zich	  mee	  te	  nemen.	  Lena	  is	  nu	  weg,	  maar	  de	  herinneringen	  aan	  
Lena	  blijven	  bestaan.	  Uitgangspunt	  bij	  deze	  opdracht	  is	  dat	  de	  kinderen	  gestimuleerd	  worden	  na	  
te	  denken	  over	  belangrijke	  elementen	  in	  hun	  leven	  en	  de	  waarde	  van	  herinneringen	  herkennen.	  	  

In	  de	  voorstelling	  wordt	  dit	  spel	  ook	  gespeeld	  door	  Lena	  en	  haar	  vriendinnen.	  Op	  de	  volgende	  
pagina	  vindt	  u	  de	  voorwerpen	  en	  herinneringen	  die	  Lena	  mee	  neemt	  op	  reis.	  

Voorbereiding:	  	  

Verdeel	  de	  klas	  in	  twee	  of	  drie	  groepen	  en	  maak	  elke	  groep	  niet	  groter	  dan	  tien	  leerlingen.	  Schuif	  
een	  aantal	  stoelen	  bij	  elkaar	  of	  laat	  elk	  groepje	  een	  kringetje	  maken.	  Zorg	  ervoor	  dat	  de	  kinderen	  
in	  één	  groep	  elkaar	  aan	  kunnen	  kijken.	  De	  groepen	  spelen	  tegelijkertijd	  het	  spel	  ‘Ik	  ga	  op	  reis	  en	  ik	  
neem	  mee…’	  

Uitleg	  opdracht:	  
	  
De	  eerste	  speler	  die	  aan	  de	  beurt	  is,	  zegt	  de	  zin	  "Ik	  ga	  op	  reis	  en	  ik	  neem	  mee	  ..."	  hardop.	  
Vervolgens	  noemt	  hij	  of	  zij	  dan	  een	  voorwerp,	  handeling	  of	  herinnering.	  	  De	  beurt	  gaat	  dan	  over	  
naar	  de	  tweede	  persoon.	  Ook	  hij/zij	  zegt	  de	  zin	  "Ik	  ga	  op	  reis	  en	  ik	  neem	  mee	  ..."	  hardop.	  
Vervolgens	  noemt	  hij/zij	  het	  voorwerp	  of	  de	  herinnering	  die	  de	  eerste	  persoon	  heeft	  genoemd	  en	  
verzint	  zelf	  een	  nieuwe.	  De	  nummer	  drie	  noemt	  dan	  in	  de	  juiste	  volgorde	  de	  voorwerpen	  of	  
herinneringen	  op	  die	  de	  eerste	  twee	  personen	  hebben	  opgenoemd,	  en	  verzint	  er	  weer	  een	  
voorwerp	  of	  herinnering	  bij.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  de	  keten	  van	  woorden	  en	  zinnen	  steeds	  
langer.	  Degene	  die	  een	  vergissing	  maakt	  met	  het	  opnoemen	  van	  de	  voorwerpen	  (in	  de	  verkeerde	  
volgorde	  of	  een	  verkeerd	  voorwerp)	  is	  "af"	  en	  kan	  niet	  meer	  meedoen	  met	  dit	  spel.	  Wanneer	  er	  
drie	  leerlingen	  af	  zijn,	  begin	  je	  samen	  overnieuw.	  	  

Duur	  opdracht:	  15	  min.	  
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Lena ging op reis en ze nam mee … 

 

Haar lievelingsknuffel 

Een blauwe plek 

De geur van oma 

De kusjes van haar moeder 

Stoere verhalen van haar vader 

Haar toekomstdromen 
 
Haar nachtmerries 
 
Een doodgereden poes 
 
Voetafdrukken in het zand                     
 
Een Prinsessenjurk 
 
Een brief van haar opa, 

die aan de andere kant van de wereld woont,  
 
De slappe lach,  
 
Een verzameling stenen,  
 
Een tekening van een regenboog,  
 
Warme sokken,  
 
Tranen van haar broertje,  
 
En haar nachtlampje, want ze is een beetje bang in het donker.. 

 

	  

  



8	  
	  

Opdracht 2 – Tekening: het hiernamaals 	  

Het	  hiernamaals	  is	  een	  voorstelling	  van	  een	  leven	  na	  de	  dood.	  Dit	  kan	  de	  hemel	  zijn,	  maar	  wordt	  
afhankelijk	  van	  de	  cultuur	  ook	  anders	  benoemd	  en	  uitgebeeld.	  Waar	  ga	  je	  naar	  toe	  als	  je	  dood	  
bent?	  Hoe	  ziet	  het	  er	  daar	  uit?	  Of	  is	  er	  niets,	  en	  wat	  gebeurt	  er	  dan?	  Kan	  je	  dit	  tekenen	  of	  
schrijven?	  Alles	  is	  mogelijk,	  want	  niemand	  weet	  precies	  wat	  er	  gebeurt	  als	  je	  dood	  bent.	  	  
	  
In	  de	  voorstelling	  worden	  er	  verschillende	  mogelijke	  hiernamaals	  beschreven.	  Lena	  beschrijft	  een	  
hemel	  waar	  je	  op	  je	  allerlekkerst	  ligt,	  zoals	  het	  holletje	  in	  je	  bed.	  Alle	  zielen	  zweven	  rond	  als	  
fonkelende	  sterretjes.	  Volgens	  haar	  vriendin	  is	  het	  meer	  als	  de	  camping	  in	  Zuid	  Frankrijk.	  De	  derde	  
vriendin	  vertelt	  stellig	  dat	  er	  helemaal	  niets	  is.	  Je	  wordt	  gewoon	  opnieuw	  geboren.	  

Voorbereiding:	  	  

De	  kinderen	  kunnen	  weer	  op	  hun	  eigen	  plek	  gaan	  zitten,	  aan	  hun	  eigen	  tafel.	  Geef	  elk	  kind	  een	  wit	  
A4	  en	  vraag	  ze	  voor	  zichzelf	  te	  tekenen.	  	  

Uitleg	  opdracht:	  	  

Geef	  de	  kinderen	  de	  opdracht	  te	  tekenen	  waar	  zij	  denken	  dat	  je	  naar	  toe	  gaat	  als	  je	  dood	  bent,	  en	  
hoe	  het	  er	  daar	  uit	  ziet.	  De	  kinderen	  kunnen	  er	  ook	  voor	  kiezen	  te	  tekenen	  wat	  zij	  graag	  zouden	  
willen	  in	  hun	  hiernamaals.	  Een	  waterval	  van	  chocolademelk?	  Of	  is	  de	  grond	  gemaakt	  van	  zachte	  
kussens	  en	  trampolines?	  

Alternatieve	  opdracht:	  
	  
Volgens	  het	  Islamitisch	  geloof	  is	  het	  niet	  toegestaan	  een	  tekening	  of	  afbeelding	  te	  maken	  van	  het	  
goddelijke	  of	  het	  hiernamaals.	  Als	  alternatieve	  opdracht	  kun	  je	  hem	  of	  haar	  vragen	  een	  tekening	  
te	  maken	  van	  het	  eigen	  lichaam	  en	  daarin	  in	  te	  kleuren	  waar	  ze	  emoties	  voelen.	  Zit	  angst	  in	  je	  keel	  
of	  in	  je	  buik?	  Waar	  zit	  verdriet?	  Waar	  in	  je	  lijf	  voel	  je	  blijdschap?	  Welke	  kleuren	  kunnen	  daarbij	  
horen?	  

Duur	  opdracht:	  15	  min	  
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Opdracht 3 – Emoties uitbeelden en herkennen 	  

Ben	  je	  wel	  eens	  heel	  boos	  geweest?	  Zo	  boos	  dat	  je	  ging	  stampen?	  Of	  zo	  blij	  dat	  je	  ervan	  ging	  
dansen?	  En	  kunnen	  deze	  emoties	  soms	  ook	  samen	  gaan?	  In	  deze	  opdracht	  is	  het	  uitgangspunt	  dat	  
iedereen	  iets	  anders	  kan	  voelen	  bij	  een	  gebeurtenis,	  bijvoorbeeld	  als	  iemand	  dood	  gaat.	  Ook	  
wordt	  door	  iedereen	  een	  emotie	  op	  een	  andere	  manier	  geuit.	  Iemand	  kan	  huilen	  van	  blijdschap	  
maar	  ook	  van	  verdriet.	  Of	  iemand	  kan	  boos	  worden,	  maar	  eigenlijk	  heel	  verdrietig	  zijn.	  Met	  deze	  
opdracht	  willen	  we	  laten	  zien	  dat	  geen	  enkele	  emotie	  of	  uiting	  van	  die	  emotie	  gek	  of	  raar	  is.	  
	  
In	  de	  voorstelling	  komen	  veel	  verschillende	  emoties	  naar	  voren.	  De	  vriendinnen	  laten	  het	  verdriet	  
zien	  dat	  je	  voelt	  als	  je	  iemand	  moet	  missen	  en	  de	  woede	  die	  je	  kan	  ervaren	  als	  iemand	  dood	  gaat.	  
Maar	  ook	  worden	  de	  mooie	  herinneringen	  besproken	  die	  zullen	  blijven	  bestaan	  en	  koesteren	  de	  
vriendinnen	  de	  vrolijke	  momenten	  die	  een	  nog	  grotere	  waarde	  krijgen.	  
	  
Voorbereiding:	  	  

Voordat	  de	  kinderen	  de	  emoties	  gaan	  uitbeelden,	  behandel	  je	  klassikaal	  de	  volgende	  vragen.	  	  

-‐ Welke	  emoties	  ken	  je?	  Tip:	  schrijf	  de	  antwoorden	  op	  het	  bord	  
-‐ Waaraan	  herken	  je	  die	  emoties	  bij	  een	  ander?	  Denk	  hierbij	  aan	  gezichtsuitdrukking	  

en	  houding.	  	  

De	  tafels	  en	  stoelen	  worden	  aan	  de	  kant	  gezet	  zodat	  er	  een	  speelvlak	  ontstaat	  waar	  de	  kinderen	  
zich	  vrij	  kunnen	  bewegen.	  De	  klas	  wordt	  verdeeld	  in	  twee	  groepen.	  De	  groepen	  wisselen	  elkaar	  af.	  
Wanneer	  de	  eerste	  groep	  speelt,	  zit	  de	  tweede	  groep	  aan	  de	  kant	  en	  observeert.	  	  

Uitleg	  opdracht:	  	  

De	  groep	  kinderen	  op	  de	  speelvloer	  vraag	  je	  door	  elkaar	  te	  lopen	  zonder	  te	  botsen.	  Noem	  
verschillende	  emoties	  op	  en	  vraag	  de	  kinderen	  om	  deze	  emoties	  uit	  te	  beelden	  met	  hun	  lijf	  en	  hun	  
gezicht.	  	  
Voorbeelden:	  boos,	  bang,	  blij,	  verdrietig,	  verbaasd,	  schuldig,	  verliefd,	  teleurgesteld,	  wanhopig,	  
bezorgd,	  beschaamd,	  jaloers,	  trots,	  (etc.)	  

Vraag	  de	  groep	  kinderen	  die	  aan	  de	  kant	  zit	  om	  hun	  klasgenoten	  te	  bestuderen.	  Kunnen	  zij	  
omschrijven	  wat	  ze	  zien?	  Minder	  kant-‐en-‐klare	  emoties	  zoals	  ‘bezorgd’	  of	  ‘jaloers’	  zien	  er	  
waarschijnlijk	  verschillend	  uit	  bij	  verschillende	  kinderen.	  Wat	  is	  het	  verschil?	  Kan	  je	  die	  emoties	  
soms	  ook	  voor	  een	  andere	  aanzien?	  	  

Duur	  opdracht:	  30	  minuten	  (inclusief	  lokaal	  ombouwen).	  
	  
	  



10	  
	  

Nagesprek 	  
	  
Na	  de	  voorstelling	  zal	  er	  een	  nagesprek	  plaatsvinden.	  Op	  deze	  manier	  krijgen	  de	  kinderen	  
de	  mogelijkheid	  om	  te	  kunnen	  reageren	  op	  wat	  ze	  gezien	  hebben.	  Bij	  het	  nagesprek	  zal	  
één	  van	  de	  spelers	  en/of	  de	  educatiemedewerker	  aanwezig	  zijn.	  	  

Voorbereiding:	  	  

Maak	  met	  de	  leerlingen	  alvast	  een	  kring	  op	  de	  plek	  waar	  het	  nagesprek	  plaatsvindt.	  Dit	  kan	  op	  de	  
grond	  of	  met	  stoelen.	  Zorg	  dat	  er	  een	  plekje	  vrij	  is	  voor	  de	  speler/educatiemedewerker.	  

Nagesprek:	  
	  
In	  eerste	  instantie	  stellen	  we	  vragen	  aan	  de	  leerlingen	  over	  wat	  ze	  hebben	  gezien	  en	  wat	  ze	  van	  de	  
voorstelling	  vonden.	  

-‐ Over	  wie	  gaat	  de	  voorstelling?	  	  
-‐ Wat	  gebeurt	  er	  met	  Lena?	  En	  met	  haar	  vriendinnen?	  
-‐ Welk	  stukje	  heb	  je	  het	  best	  onthouden?	  En	  waarom?	  
-‐ Wat	  vond	  je	  mooi?	  Verdrietig?	  Stom?	  	  
-‐ Lena	  wordt	  een	  keer	  boos	  in	  de	  voorstelling,	  waarom	  is	  dat?	  
-‐ Welke	  emoties	  voelden	  de	  vriendinnen?	  

Daarna	  willen	  we	  verder	  ingaan	  op	  het	  thema	  afscheid.	  In	  dit	  gesprek	  is	  ons	  uitgangspunt	  dat	  geen	  
enkele	  emotie	  of	  gedachte	  naar	  aanleiding	  van	  de	  dood	  gek	  of	  fout	  is.	  We	  proberen	  alle	  leerlingen	  
te	  stimuleren	  om	  hun	  gedachten,	  emoties	  of	  visie	  op	  de	  dood	  met	  ons	  en	  met	  elkaar	  te	  delen.	  	  

-‐ Wie	  heeft	  meegemaakt	  dat	  iemand	  is	  overleden?	  Een	  familielid	  of	  een	  huisdier?	  
-‐ Hielp	  iemand	  je	  bij	  het	  afscheid	  nemen?	  Hoe	  deed	  diegene	  dat?	  	  
-‐ Welke	  emoties	  voelde	  je?	  
-‐ Hoe	  heb	  je	  afscheid	  genomen?	  
-‐ Wat	  is	  het	  leukste	  dat	  jullie	  samen	  hebben	  gedaan?	  Je	  leukste	  herinnering?	  

Afhankelijk	  van	  de	  reacties	  van	  de	  leerlingen	  kunt	  u	  hier	  zelf	  verder	  op	  door	  gaan.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  
voor	  sommige	  kinderen	  het	  thema	  gevoeliger	  ligt	  dan	  voor	  anderen.	  Bespreek	  dit	  open	  in	  de	  klas	  
zonder	  het	  te	  zwaar	  te	  maken.	  Het	  kan	  voor	  de	  kinderen	  heel	  fijn	  zijn	  om	  over	  hun	  eigen	  angsten	  
of	  fantasieën	  te	  praten,	  dit	  te	  delen	  en	  er	  misschien	  wel	  achter	  te	  komen	  dat	  ze	  niet	  de	  enige	  zijn.	  
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Extra opdrachten 

Hieronder	  staan	  twee	  opdrachten	  uitgewerkt	  die	  mogelijk	  in	  de	  weken	  na	  de	  voorstelling	  
uitgevoerd	  kunnen	  worden.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  de	  kinderen	  nog	  eens	  ervaringen	  delen	  en	  
gedachtes	  uitwisselen	  over	  wat	  ze	  hebben	  gezien.	  De	  eerste	  opdracht	  zou	  ook	  meteen	  na	  het	  
nagesprek	  kunnen,	  als	  de	  kinderen	  daar	  behoefte	  aan	  hebben.	  
	  
Extra opdracht 1. Vlieger maken	  

In	  deze	  opdracht	  krijgen	  de	  kinderen	  de	  kans	  om	  een	  bericht	  te	  sturen	  aan	  iemand	  die	  er	  niet	  
meer	  is.	  Dit	  kan	  een	  persoon	  zijn,	  of	  misschien	  wel	  een	  huisdier.	  Is	  er	  iets	  dat	  je	  zou	  willen	  zeggen	  
of	  is	  er	  iets	  wat	  je	  zou	  willen	  vragen?	  Of	  wil	  je	  diegene	  iets	  geven?	  Vanuit	  deze	  vragen	  maakt	  
iedereen	  een	  vlieger	  die	  denkbeeldig	  naar	  het	  hiernamaals	  kan	  worden	  gestuurd,	  waar	  of	  wat	  dit	  
dan	  ook	  is.	  	  

Voorbereiding:	  
	  
De	  kinderen	  kunnen	  aan	  hun	  eigen	  tafel	  de	  vlieger	  maken.	  Geef	  elk	  kind	  een	  gekleurd	  vel	  karton	  
en	  laat	  de	  kinderen	  daar	  een	  vorm	  van	  een	  vlieger	  uit	  knippen.	  De	  kinderen	  kunnen	  pennen,	  
kleurpotloden	  of	  ander	  gekleurd	  papier	  nodig	  hebben	  om	  hun	  vlieger	  te	  versieren.	  Het	  is	  fijn	  als	  de	  
kinderen	  de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  met	  verschillende	  soorten	  materiaal	  te	  werken.	  Denk	  
bijvoorbeeld	  aan	  een	  bolletje	  wol	  voor	  de	  staart	  van	  de	  vlieger.	  	  

Tip:	  Op	  de	  laatste	  pagina	  van	  dit	  lespakket	  ziet	  u	  een	  sjabloon	  van	  een	  vlieger,	  deze	  kan	  u	  
uitprinten	  op	  karton	  en	  vervolgens	  kunnen	  de	  kinderen	  langs	  deze	  lijntjes	  knippen.	  Ook	  vindt	  u	  
strikjes	  die	  uitgeknipt	  kunnen	  worden.	  Deze	  kunnen	  aan	  de	  staart	  van	  de	  vlieger	  worden	  gehangen.	  	  

Uitleg	  opdracht:	  

De	  kinderen	  gaan	  voor	  zichzelf	  aan	  het	  werk.	  Ze	  kunnen	  op	  de	  vlieger	  tekenen,	  knutselen	  en	  
schrijven.	  U	  kunt	  de	  kinderen	  stimuleren	  in	  hun	  fantasie	  of	  herinnering	  door	  vragen	  te	  stellen.	  
Bijvoorbeeld:	  Wat	  zou	  diegene	  mooi	  vinden?	  Wat	  was	  zijn/haar	  lievelingskleur?	  Waar	  hield	  
diegene	  van?	  Wat	  wil	  je	  diegene	  nog	  zeggen	  of	  vragen?	  

Tip:	  Als	  de	  kinderen	  het	  fijn	  vinden	  om	  te	  schrijven,	  kunt	  u	  ze	  de	  opdracht	  geven	  een	  brief	  te	  
schrijven	  aan	  diegene	  die	  er	  niet	  meer	  is.	  Deze	  brief	  kunnen	  ze	  dan	  aan	  de	  vlieger	  hangen.	  	  
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Extra opdracht 2: Memory spel 

U	  heeft	  van	  ons	  het	  memory	  spel	  van	  Lena	  in	  een	  Lijstje	  ontvangen.	  Hierop	  staan	  afbeeldingen	  van	  
voorwerpen	  en	  situaties	  uit	  de	  voorstelling.	  De	  afbeeldingen	  kunnen	  een	  aanleiding	  zijn	  nog	  eens	  
terug	  te	  halen	  wat	  de	  kinderen	  hebben	  gezien	  en	  gedachtes	  uit	  te	  wisselen.	  De	  kinderen	  zullen	  de	  
beelden	  herkennen.	  Het	  dient	  tevens	  als	  een	  herinnering	  voor	  in	  de	  klas.	  	  

Voorbereiding:	  

Verdeel	  de	  kinderen	  in	  groepjes.	  Zorg	  dat	  de	  groepjes	  niet	  groter	  zijn	  dan	  tien	  kinderen.	  Voor	  het	  
neerleggen	  van	  de	  kaartjes	  is	  er	  een	  plat	  speelvlak	  nodig,	  dit	  kan	  de	  grond	  zijn	  of	  een	  tafel.	  

Uitleg	  opdracht:	  

Leg	  alle	  memorykaarten	  op	  z’n	  kop	  op	  tafel.	  Om	  de	  beurt	  mogen	  de	  kinderen	  twee	  kaarten	  
omdraaien	  met	  als	  doel	  dat	  dit	  twee	  dezelfde	  kaarten	  zijn.	  Als	  het	  niet	  twee	  dezelfde	  kaarten	  zijn	  
dan	  worden	  de	  kaarten	  weer	  op	  z’n	  kop	  gelegd	  en	  mag	  de	  volgende	  leerling	  twee	  kaarten	  
omdraaien.	  Als	  er	  twee	  dezelfde	  kaarten	  omgedraaid	  worden,	  mag	  die	  leerling	  de	  twee	  kaarten	  
houden.	  Wie	  aan	  het	  eind	  van	  het	  spel	  het	  grootste	  stapeltje	  kaarten	  heeft,	  heeft	  gewonnen.	  	  

Tip:	  Wil	  je	  het	  memory	  spel	  wat	  moeilijker	  maken?	  Geef	  als	  extra	  opdracht	  dat	  de	  kinderen	  die	  
twee	  dezelfde	  kaarten	  omdraaien,	  ook	  het	  verhaal	  vertellen	  bij	  de	  afbeelding	  die	  ze	  omdraaien.	  
Waarom	  kwam	  dit	  object	  voor	  in	  de	  voorstelling?	  Wat	  gebeurde	  er	  met	  het	  voorwerp?	  Of	  wie	  staat	  
er	  op	  de	  afbeelding	  en	  wat	  voelde	  hij/zij?	  Pas	  als	  dit	  verhaal	  verteld	  is,	  mag	  diegene	  de	  kaarten	  
hebben.	  
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Sjabloon vlieger 
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Sjabloon strikjes  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


