Groep 1 t/m 4
In deze lesbrief wordt de leerkracht handvatten aangereikt om de voorstelling
Roodkapje & de Boze Wolk van toneelgroep Vest in de klas te verdiepen.
Sommige aanzetten zijn voor de iets oudere en sommige voor alle kinderen.
Korte inhoud: De Boze Wolk is doodsbang voor de Oeroude Eik omdat deze
vervuilde lucht opruimt. Hij probeert Roodkapje -die op weg is naar Grootkapjeaan zijn kant te krijgen in de hoop dat zij de Oeroude Eik wil omhakken. Slaagt hij
erin Roodkapje ervan te overtuigen dat bomen heel saai zijn omdat zij niet
kunnen dansen zoals de Boze Wolk? En dat ze zelfs heel slecht zijn, omdat zij de
Boze Wolk gevangen willen nemen?
Roodkapje & De Boze Wolk is een geheel eigentijdse versie van het sprookje van
Roodkapje over het belang van natuur en in het bijzonder bomen. Met veel
fantasie, humor EN livemuziek gebracht!
Tekst en Spel: Stef Feld
Muziek: Niels Budel
Eindregie: René Vernout
Decor en Kostuums: Hélène Doornebal
Thema’s: milieu, liegen, natuur, bomen
VOOR DE VOORSTELLING
-Het zou heel leuk zijn als de kinderen het liedje Zeg Roodkapje waar ga je henen
kunnen zingen. In de voorstelling wordt daar namelijk op teruggekomen.
-Bekijk de trailer op www.toneelgroepvest.nl
-Nare luchtjes. Wat vind jij een lekker luchtje? Vind je uitlaatgassen lekker? Vind
je je moeder lekker ruiken? En poep? En pindakaas? Ruiken bomen lekker? Een
bos? Etcetera.

-Zijn alle bomen hetzelfde? Nee, het zijn net mensen. Je hebt dezelfde
boomsoorten maar die zien er toch niet allemaal hetzelfde uit. Er zijn
verschillende boomsoorten. Zoek bladeren. Teken ze na.
-Wat is het verschil tussen een boom en een mens? Wie is sterker? Wie danst
beter? Teken een boom met armen en benen.
-Wat is het nut van bomen? Je kunt in ze klimmen. Je kan een vuurtje met/van ze
stoken. Je kunt een schommel aan ze hangen. Ze geven schaduw. Ze ruiken
lekker. Ze houden even regen tegen, je kunt onder ze schuilen. Je kan
boompjesvoetbal met ze spelen.
NA DE VOORSTELLING
-Wat is het nut van bomen? Dat ze nare luchten gevangen nemen!
-Ga naar buiten! Bekijk bomen! Bespreek de seizoenen, hoe bomen daar op
reageren. Ruikt het anders in een bos dan in de stad? Heb je thuis in je keuken
een afzuigkap? Waar dient die voor?
-Ga allemaal als het droog is met een bekertje water naar buiten en giet wat bij
de boom.
-Hebben we bomen nodig? Zie https://www.youtube.com/watch?v=fuz8IsvduKM
-Aparte bomen! Zie https://www.youtube.com/watch?v=l5DNdOyP1Co
-Als je vriendelijk bent tegen een boom, krijg je ook nog wat terug: kastanjes,
eikels, appels, peren, bananen. En bloemen!
-Bewegen: Voel zelf het verschil tussen dansen en stilstaan, tussen Wolk en
Boom.
-Hoe kun je een boom groeten? Laat een kind een boom zijn. Wat voor boom?
Laat een ander kind ‘m groeten: tak schudden of knuffel geven of anderszins.
-Kleurplaat: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Fwww.leukvoorkids.nl%2Fkleurplaten%2Fherfst-kleurplaten%2Fherfst0031%2F&psig=AOvVaw0RIr7P4W2IVmJPuG3ioz5&ust=1588941071101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT
CJj_2vvgoekCFQAAAAAdAAAAABAD
VEEL PLEZIER!

