
Info tijdig? Heb je gebruik gemaakt van de lesbrief? Reacties kinderen op de voorstelling Wat was jouw mening over de voorstelling?

1 Ja, prima
Niet zo veel, hadden net het thema over 

gevoelens gedaan.
Mooi en grappig Voldeed

2 ja
ja, ik heb de gevoelskaarten en de geleide 

fantasieles gedaan

heel enthousiast, de scene met de 

pannenkoeken en het bad met bubbels 

was favoriet

ja, mooie voorstelling, goed gebruik gemaakt van 

muziek, stiltes, handpop, grapjes , spanningsboog 

opbouw

3 Ja

Ja, goed bruikbaar. Mooie, duidelijke lessen 

om met de kinderen te doen. Leuke 

resultaten

De kinderen waren enthousiast, niet bang

Ja helemaal. Terug op school konden ze het verhaal 

goed verwoorden.

Ook kwamen ze nog met vragen waardoor er nog 

lang nagepraat is over hun belevenissen

4 Goed op tijd nee
kinderen luisterden  aandachtig en waren 

enthousiast

voorstelling: een krokodil onder je bed: mooi kort 

gegeven en kleuters konden zich goed  herkennen in 

het verhaal

5 Ja. Nee, helaas niet aan toe gekomen. Kinderen waren erg enthousiast.
Het was een erg mooie voorstelling. Knap hoe 2 

acteurs met weinig materiaal dit voor elkaar kregen.

6 ja nee ze waren enthousiast
ik vond zelf de voorstelling weinig inhoud hebben, 

maar de spelers brachten het vol enthousiasme.
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Tijdsduur? Had de voorstelling (voldoende) educatieve waarde? Cijfer

Voor kleuters is na een half uur de 

grootste rust weg en worden ze wat 

onrustiger.

Ja hoor, gevoelens zijn veel aan de orde geweest. 9

moet niet langer, kon net
prima, inbeelden van gevoel van niet kunnen slapen, overal wat zien en er dan toch 

niet bang voor hoeven zijn.
9

Prima

Doordat je op school het thema  de kinderboekenweek had en al veel over bang zijn 

had gesproken was deze voorstelling helemaal goed gekozen. Hierdoor ging je nog 

dieper op de gevoelens/ emoties in en bespreekt wat een emotie met je kan doen. In 

de voorstelling zag je dat eng en bang zijn werden vervangen door blij en vriendschap

9

prima Zeker ; zie boven 8

Doordat het bleef boeien was de 

tijdsduur goed.
Ja, verschillende aspecten kwamen erin voor. 9

was zeker niet te kort. Voor sommige 

kinderen duurde het wat te lang, ook 

doordat er te weinig tempo in zat.

Het waren voor kinderen herkenbare situaties. 7
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Waarom gaf je dit cijfer?
Heb je nog tips / ideeën voor 

voorstellingen?
Ruimte voor eventuele andere dingen die je kwijt wilt

Goed gespeeld en de kinderen zaten helemaal in 

het verhaal.

afwisseling, interactie daar waar het kon, boeiend!

Omdat het helemaal bij de leeftijd past en super 

leuk gebracht werd

Ik vind jammer dat volwassenen nog steeds niet bedenken dat zij aan de zijkanten 

moeten gaan zitten en niet in het midden van een rij. Hierdoor moeten de vierjarigen 

die erachter zitten gaan staan of erom heen kijken.misschien kan dit vooraf opgenomen 

worden om dit een volgende keer te voorkomen 

Omdat het de kinderen erg aansprak nee

Omdat het boeiend, educatief, humoristisch was. 
Graag meer van dit soort 

voorstellingen.

zie boven

ik vond het hinderlijk dat er toch 

kinderen tussendoor naar het 

toilet gingen van de Pius X en de 

Paus Joannes. Ook waren er 

kinderen die gingen klepperen 

met de stoelleuningen.

Wij zouden een volgende keer graag met onze hele onderbouw op dezelfde dag en op 

dezelfde tijd willen. Dit is voor ons organisatorisch handiger, omdat we 

groepsoverstijgend werken.
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