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Aventoerlik leare
De foarstelling Rûntsje Hûntsje giet 

oer freonskip en it oandoarjen om it 

ûnbekende te ûndersykjen. Wat dochst 

as op dyn skoalle hommels in nuver 

en tsjuster gat ûntdutsen wurdt? Silst 

op ûndersyk út, of rinst der it leafst 

mei in heal rûntsje omhinne. Kin it 

dêr allinnich mar tsjuster wêze of 

komst dêr ûnder miskien wol prachtige 

kleuren tsjin?

Mei de lessen by dizze foarstelling 

wurde de learlingen útdage om iepen 

te stean foar it ûnbekende. We sille 

ûntdekkend en avontoerlik leare! De 

natuerlike nijsgjirrichheid by bern is 

it útgangspunt by dizze lessen. We 

besykje op dizze wize it kreative tinken 

oan te wakkerjen.

Wurkje yn twatallen
Mei dizze lessen 

stimulearje we ek 

om yn twatallen te 

wurkjen. Alle lessen 

jouwe suggestjes 

hoe’tst dit dwaan 

kinst. Troch gebrûk 

te meitsjen fan 

koöperative 

wurkfoarmen is der mear romte foar 

dialooch en leare de bern gear te 

wurkjen mei ien dy’t faaks hiel oars 

leart of sjocht. Yn de foarstelling spilet 

de tematyk fan gearwurkjen/freonskip 

ek in wichtige rol.

  

Ferhalend ûntwerp
Om it aventoerlik learen in ekstra 

diminsje te jaan, binne de lessen 

opboud mei in ferhaal. It is mooglik 

om de lessen yn dyn eigen folchoarder 

te jaan, mar binnen de kontekst fan it 

ferhaaltsje krije de opdrachten mear 

betsjutting. It ferhaal draait om it 

aventoer mei Hûntsje en Mûs. Hûntsje 

is hiel nijsgjirrich en folget fral syn 

noas. Hy begjint earne oan sûnder der 

yn it foar in soad oer nei te tinken. 

Mûs tinkt earst altyd goed nei foardat 

er earne oan begjint. De ferhaaltsjes 

slute oan by de foarstelling sels. It stik 

sil in ekstra diminsje krije as se alle 

ferhaaltsjes fantefoaren heard hawwe. 

Soest de lessen ek achterôf dwaan 

kinne, mar foarôf is better.

De poster + Hûntsje
De poster is eins it byldferhaal fan 

de ynliedende ferhaaltsjes. It ferhaal 

begjint boppeoan en per les sakkest 

hieltyd djipper it gat yn. Learlingen 

kinne de rûte folgje troch Hûntsje 

(magneet) hieltyd djipper yn it gat te 

pleatsen. Uteinlik komme se op de 

boaiem fan it gat by de lêste les ‘De 

Rûntsjedûns’.

Avontuurlijk leren
De voorstelling Rondje Hondje gaat 

over vriendschap en de durf om het 

onbekende te onderzoeken. Wat doe 

je als er op jouw school plotseling een 

vreemd en donker gat wordt ontdekt? 

Ga je op onderzoek uit, of loop je er het 

liefst met een half rondje omheen?

Is het alleen maar donker of kom je 

daar beneden misschien ook prachtige 

kleuren tegen?

Met de lessen bij deze voorstelling 

willen we de leerlingen uitdagen om 

open te staan voor het onbekende. We 

gaan ontdekkend en avontuurlijk leren! 

De natuurlijke nieuwsgierigheid bij 

kinderen is het uitgangspunt bij deze 

lessen. We proberen op deze manier het 

creatieve denken bij ze aan te wakkeren.

Werken in tweetallen
Met deze lessen 

stimuleren we om 

in tweetallen te 

werken. Elke les geeft 

suggesties hoe je 

dit kunt doen. Door 

gebruik te maken 

van coöperatieve 

werkvormen is er meer 

ruimte voor dialoog en leren kinderen 

samen te werken met iemand die 

wellicht heel anders leert of kijkt. In de 

voorstelling speelt de thematiek van 

samenwerken/vriendschap ook een 

grote rol.

Verhalend ontwerp
Om het avontuurlijk leren een extra 

dimensie te geven, zijn de lessen 

opgebouwd via verhalend ontwerp. 

Het is mogelijk om de lessen 

in je eigen volgorde te geven, 

maar binnen de context van het 

verhaaltje worden de opdrachten 

meer betekenisvol. Het verhaal 

draait om het avontuur met Hondje 

en Muis. Hondje is erg nieuwsgierig 

en volgt vooral zijn neus. Hij begint 

ergens aan zonder er vooraf goed 

over na te denken. Muis is meer 

bedachtzaam, denkt vooraf goed 

na voordat hij ergens aan begint. 

De verhaaltjes sluiten aan bij de 

voorstelling zelf. Het stuk krijgt een 

extra dimensie als ze alle verhalen 

van tevoren hebben gehoord. Je 

zou de lessen ook achteraf kunnen 

doen, maar vooraf is beter.

De poster + Hondje
De poster is als het ware het 

beeldverhaal van de inleidende 

verhaaltjes. Het verhaal start 

bovenaan en per les ga je steeds 

dieper het gat in. Leerlingen 

kunnen de route volgen door 

Hondje (magneet) steeds dieper 

in het gat te plaatsen. Uiteindelijk 

komen ze op de bodem van het gat 

bij de laatste les ‘De Rondjesdans’.

Oer it 
lesmateriaal

Oer it 
lesmateriaal

Over het 
lesmateriaal

––––––––––––
Over het 

lesmateriaal
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RÛNTSJE HÛNTSJE
In byldzjende foarstelling oer 

freonskip, aventoer en hokker 

kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.

Hilde is ûnder-siker. Se siket 

ûnder de dingen, om’t se mear 

fan dy dingen witte wol. Se wol it 

begripe. As op skoalle ynienen in 

frjemd en tsjuster gat ûntdutsen 

wurdt, wurdt Hilde belle om 

ûndersyk te dwaan. Mei Mûs, dy’t 

har helpt, mjit se it gat, want 

mjitte is witte en witte is mjitte. 

Mar dan komt der ynienen in 

jonkje oanrinnen, mei in hiel drok 

hûntsje… Se stjoere Hilde har 

ûndersyk folslein yn ’e hobbel.

Rûntsje Hûntsje spilet op 

basisskoallen. In byldzjende 

foarstelling oer freonskip, 

aventoer en grutte ûntdekkingen, 

lykas: it tsjuster hat mear kleuren 

ast tinkst.

De foarstelling duorret 45 

minuten en der is gjin skoft.

Rûntsje hûntsje sit fol mei 

beweging, muzyk en ferbylding.

RONDJE HONDJE
Een beeldende voorstelling over 

vriendschap, avontuur en welke 

kleuren je in het donker ziet.

Hilde is onder-zoeker. Ze zoekt 

onder de dingen, omdat ze meer 

van die dingen wil weten. Ze wil 

het begrijpen. Als er op school 

plotseling een vreemd en donker 

gat wordt ontdekt, wordt Hilde 

gebeld om onderzoek te doen. 

Met Muis, die haar helpt, meet ze 

het gat, want meten is weten en 

weten is meten. Maar dan komt er 

plotseling een jongetje aanlopen, 

met een heel druk hondje… Ze 

schoppen Hildes onderzoek 

compleet in de war.

Rûntsje Hûntsje speelt op 

basisscholen. Een beeldende 

voorstelling over vriendschap, 

avontuur en grote ontdekkingen, 

zoals: het donker heeft meer 

kleuren dan je denkt.

De voorstelling duurt 45 minuten 

en er is geen pauze.

Rondje Hondje zit vol met 

beweging, muziek en verbeelding.

Oer de 
foarstelling

Over de 
voorstelling

Credits
Tekst Wessel de Vries | Regy Tatiana Pratley | Spul Sjoerd Blom en Eline de Vries | Foarmjouwing Sarah Nixon |  

Muzyk Laurens van der Meulen | Dramaturgy Nina Thunnissen | Technyk Jan Bruinsma en Aart Laferte |  

Poppen Hûntsje en Mûs Ineke Duivenvoorde | Edukaasje Sytse Jansma, Jannie van der Veen | Foto’s poster en  
boekje Pieter Postma | Ûntwerp edukaasjemateriaal Jelle F. Post

Hoi! Ik bin 
Hilde en dit is 

Mûs. Ik bin gek 
op ûndersykjen 
en Mûs helpt 

my altyd.

En ik bin Ayo 
en myn freon 

hjit Hûntsje, mar 
ik bin ’m kwyt. 
Kinne jim my 

helpe him werom 
te finen?
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FRL

Woef Woef… Hoi allegear! 
Myn namme is Hûntsje! Ik mei graach 

oeral snuffelje en sniffelje. Allinnich, ik bin 

myn baaske kwyt. Dat komt omdat myn 

noas wat frjemds rûkte en ik folgje hast 

altyd myn noas. It is in soarte fan freon fan 

my. Mar Baaske is ek myn freon. En Mûs 

ek. 

Ik bin gek op aventoer. Mei myn noas 

belibje ik altyd in hiel soad. Soms kom 

ik tusken de strûken in kat tsjin. Ik ha ek 

wolris yn ’e tún in bonke fûn. Meastal ha 

ik dy kat of bonke dan fantefoaren al lang 

rûkt en gean ik der op ôf. Mar de lêste 

tiid ha ik wat nijs ûntdutsen: rûntsjes! 

Hiel aparte tsjustere rûntsjes. It gekke is 

dat se allegear hiel oars rûke; soms nei 

switsokken, soms nei bûterblommen. Ik 

kom se op de gekste plakken tsjin. Hawwe 

jim yn ’e klasse ek grutte, lytse, lekkere of 

kleurige rûntsjes?

Ga in eigen klaslokaal op 
ontdekkingstocht!
Verzamel met je leerlingen verschillende 

rondjes in de klas. Probeer de grenzen 

van het begrip ‘rondje’ te verkennen. Is 

de klok een rondje? Is de bovenkant van 

een drinkbeker ook een rondje? Wat is 

het verschil tussen een stip en een rond-

je? Wanneer spreek je over een rondje 

en wanneer over een stip of een gat?

 

•  Laat ze in tweetallen 

op onderzoek gaan. 

Terwijl ze aan het 

zoeken zijn, zullen ze 

overleggen waarom

het ene wel en het andere geen 

rondje is.

• Bespreek vooraf en/of achteraf met 

de kinderen wat goed samenwerken 

is.

• Gebruik multimedia: Laat ze met 

een tablet door de school gaan om 

foto’s te maken van rondjes die ze 

tegenkomen. Laat die later aan de 

klas zien.

NL

Woef Woef… Hoi allemaal! 
Mijn naam is Hondje! Ik hou ervan om 

overal te snuffelen en sniffelen. Alleen, 

ik ben mijn baasje kwijt. Dat komt omdat 

mijn neus iets vreemds rook en ik volg 

bijna altijd mijn neus. Hij is een soort 

vriend van mij. Maar Baasje is ook mijn 

vriend. En Muis ook.

Ik ben gek op avontuur. Samen met mijn 

neus beleef ik altijd heel veel. Soms kom 

ik tussen de struiken een kat tegen. Ik 

heb ook weleens in een tuin een bot 

gevonden. Meestal heb ik die kat of dat 

bot al lang geroken en ga ik er direct op 

af. Maar de laatste tijd heb ik iets nieuws 

ontdekt: rondjes! Hele aparte donkere 

rondjes. Het gekke is dat ze allemaal heel 

anders ruiken; soms naar zweetsokken, 

soms naar boterbloemen. Ik kom ze op 

de gekste plekken tegen. Hebben jullie 

in de klas ook grote, kleine, lekkere of 

kleurige rondjes?

Rûntsjes 
sammelje

––––––––––––
Rondjes 

verzamelen
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Gean yn eigen klaslokaal op 
ûntdekkingstocht!
Sammelje mei dyn learlingen ferskate 

rûntsjes yn ’e klasse. Besykje de grinzen 

fan it begryp ‘rûntsje’ te ferkennen. Is de 

klok in rûntsje? Is de boppekant fan in 

drinkbeker ek in rûntsje? Wat is it ferskil 

tusken in stip en in rûntsje? Wannear 

praatst oer in rûntsje en wannear oer in 

stip of in gat?

  

• Lit se yn twatallen op 

ûndersyk gean. Wylst 

se oan it sykjen binne, 

sille se oerlizze wê-

rom’t  it iene wol en it 

oare net in rûntsje is.

• Bepraat foarôf en/of achterôf mei de 

bern wat goed gearwurkjen is.

• Brûk multymedia: Lit se mei in tablet 

troch de skoalle gean om foto’s te 

meitsjen fan de rûntsjes dy’t se tsjin 

komme. Lit dy letter oan de klasse 

sjen.



FRL

Wauw! Wat hawwe jim in soad rûntsjes 

fûn! Ik bin der gek op! Binne rûntsjes no 

itselde as gatten? It makket my net safolle 

út. Ik fyn se beide like geweldich. Sjogge 

jim it rûntsje boppe-oan de poster ek? 

Djip hè? Sille we deryn springe? En dan in 

moai aventoer belibje? Dan gean ik dêrnei 

wer nei Baaske ta. Doare jim wol?

Mûs doart net altyd mei my mei te gean. 

Soms help ik har wolris, want Mûs is myn 

freon. Ek al is se hiel oars as ik. Mûs is by-

gelyks gek op tsiis. Ik net. Mûs hat in folle 

tinnere sturt as ik. Mûs is altyd wat foar-

sichtich. Ik hâld fan aventoer. Sa binne der 

noch wol mear ferskillen. Mar dat makket 

my net út. Ik fyn it just leuk as in freon wat 

oars is. Fine jim dat ek?

NL

Wauw!  Wat hebben jullie veel 

rondjes gevonden! Ik ben er gek op! 

Zijn rondjes nu hetzelfde als gaten? 

Het maakt mij niet zoveel uit. Ik vind ze 

beide net zo geweldig. Zien jullie het 

rondje bovenaan de poster ook? Diep 

he? Zullen we erin springen? En dan 

een mooi avontuur beleven? Dan ga ik 

daarna weer naar Baasje toe. Durven 

jullie wel?

Muis durft niet altijd met mij mee te 

gaan. Soms help ik haar weleens, want 

Muis is mijn vriend. Ook al is ze heel 

anders dan ik. Muis is bijvoorbeeld gek 

op kaas. Ik niet. Muis heeft een veel 

dunnere staart dan ik. Muis is altijd wat 

voorzichtiger. Ik houd van avontuur. Zo 

zijn er nog wel meer verschillen. Maar 

dat maakt mij niet uit. Ik vind het juist 

leuk als een vriend wat anders is. Vin-

den jullie dat ook?
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––––––––––––
Filosoferen

Filosofearje

FRL –– Filosofearje mei 
bern oer freonskip

Filosofearje mei bern is hiel leuk. It giet 

wol wat oars as by in gewoan klassepete-

ar. In filosofysk petear hat gjin konkrete 

doelstellingen, sa as in rekkenles. It 

binne mear lange termyndoelen sa as 

op it mêd fan persoanlike sinjouwing, 

feardigens yn praten, ûntwikkeljen fan 

tinkfeardigens.

In filosofysk petear soest yn 3 fazen fer-

diele kinne:

1. De startfraach dêr’t de bern  even 

goed oer neitinke meie;  

2. Soarten fragen ûnder it petear: 

Kinst it útlizze? (ferheldering) 

Wêrom tinkst dat? (redenearring) 

As it no net sa is? (perspektyf) 

Wat fine jim better, dit of dat? (fer-

lykje) 

Dus do fynst dit? (beslút)

3. De ôfsluting. It giet net om in 

mienskiplike konklúzje, mar mear in 

gearfetting fan wat der sein is.

Mooglike startfragen:

• Wêrom is hy/sy dyn freon?

• Kinst ek in freon hawwe dy’tst net 

sjochst?

• Fine freonen altyd itselde leuk? 

  

- Soenen de learlingen 

fan hegere groepen ek 

meidwaan kinne? Hoe soe 

it petear dan ferrinne?

- Lit se yn lytse groepkes 

oer in startfraach neitinke.

NL –– Filosofeer met kinde-
ren over vriendschap

Filosoferen met kinderen is heel leuk. 

Het gaat wel wat anders dan bij een 

gewoon klassengesprek. Een filosofisch 

gesprek heeft geen concrete doelstellin-

gen, zoals bij een rekenles. Het zijn meer 

lange termijndoelen zoals op het gebied 

van persoonlijke zingeving, spreekvaar-

digheid, ontwikkeling van denkvaardig-

heid.

Een filosofisch gesprek zou je kunnen 

verdelen in drie fasen:

1. Een startvraag waar de kinderen 

even goed over mogen nadenken. 

2. Soorten vragen tijdens het gesprek:-

Kun je het uitleggen? (verheldering) 

Waarom denk je dat? (redenering) 

Als dat nu niet zo is? (perspectief) 

Wat vinden jullie beter, dit of dat? 

(vergelijken) 

Dus jij vindt dit? (besluit)

3. De afsluiting. Het gaat hierbij niet 

om een gezamenlijke conclusie, 

maar meer een samenvatting van 

wat er is gezegd.

Mogelijke startvragen:

• Waarom is hij/zij jouw vriend? 

• Kun je ook een vriend hebben die je 

niet ziet? 

• Vinden vrienden altijd hetzelfde leuk? 

 

- Zouden de leerlingen van 

hogere groepen ook kun-

nen meedoen? Hoe zou het 

gesprek dan verlopen?

- Laat ze in kleine groepjes 

over een startvraag naden-

ken.
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Woef Woef! Hoi allegear! 

We sitte al aardich djip yn dit gat, 

fine jim ek net? Hawwe jim leuk 

mei elkoar praat oer wat in freon 

krekt is? Wat sjocht it hjir der 

prachtich út! Ik sjoch hjir even 

goed om my hinne hear. Sjogge 

jim dy glinsters ek? Prachtich!  

NL

Woef Woef! Hoi allemaal! 

We zitten al vrij diep in dit gat, 

vinden jullie ook niet? Hebben 

jullie leuk met elkaar gepraat over 

wat een vriend nu eigenlijk is? 

Wat ziet het er hier prachtig uit! 

Ik kijk hier even goed om me heen 

hoor. Zien jullie die glinsters ook? 

Prachtig!  

Hoi allegear!
Pyp Pyp. Ik bin Mûs en myn baaske hjit Hilde. 

Ik fyn har hiel leaf.

Hilde is ûndersiker. En ik help har altyd.

Hjoed sille we rûntsjes ûndersykje.

Hee, wat sjoch ik dêr? Hilde, kom! Ik ha hjir 

wat fûn. Wat in moai rûntsje is dit. Sjoch, de 

kleur fan dit rûntsje is ............... It rûntsje 

rûkt in bytsje nei ............... en ...............

Kom gau! Dan kinst  mjitte hoe grut it rûntsje 

is. It rûntsje is ............... stappen grut.  Kinne 

we ek ûnder it rûntsje sykje, Hilde?

Hilde seit ................

Hilde wol graach yn it rûntsje springe.

Miskien is it dêr wol hiel moai.

Se pakt har fergrutglês en ûndersiket it 

rûntsje. Ik tink dat it wol kin. Dit rûntsje is 

net sa djip.

Mûs heart in nuver lûd út it gat kommen.

It klinkt in bytsje nei ................

Sille we deryn springe? OK. Dogge we.

En wat we doe seagen? .........

Gatteferhaaltsjes betinke

Lês it ferhaal foar en betink mei de bern 

wat op it plak fan de gatten komme kin. 

Betink dêrnei mei elkoar hoe’t it ferhaal 

fierder gean sil. Hoe soe it ferhaal ferrinne 

ast it nochris opnij dochst? Hoefolle 

ferskillende gatteferhaaltsjes kinne se 

betinke? 

• Kies twa bern dy’t de gatten yn it fer-

haal hieltyd om en om ynfolje meie. 

Betink dêrnei mei de hiele klasse de 

ôfrin.

• - Lit se letters oanwize dêr’t in gat yn 

sit. (O, P, U)

Hoi allemaal!
Piep Piep. Ik ben Muis en mijn baasje heet Hilde.  

Ik vind haar erg lief.

Hilde is onderzoeker. En ik help haar altijd.

Vandaag gaan we rondjes onderzoeken.

Hé, wat zie ik daar?

Hilde, kom! Ik heb hier wat gevonden.

Wat een mooi rondje is dit. Kijk, de kleur van dit 

rondje is ...............

Het rondje ruikt een beetje naar ............... en 

................

Kom gauw. Dan kun je meten hoe groot het rondje is.

Het rondje is ............... stappen groot.

Kunnen we ook onder het rondje zoeken, Hilde?

Hilde zegt: ……….

Hilde wil graag in het rondje springen.

Misschien is het daar wel erg mooi.

Ze pakt haar vergrootglas en onderzoekt 

het rondje.

Ik denk dat het wel kan. Het rondje is niet 

zo diep.

Muis hoort een vreemd geluid uit het 

gat komen. Het klinkt een beetje naar 

................

Zullen we erin springen?

OK. Doen we.

En wat we toen zagen?

...............

Gatenverhaaltjes bedenken

Lees het verhaal voor en bedenk met de kinderen 

wat er op de plek van de gaten kan komen. Verzin 

vervolgens met elkaar hoe het verhaal zal eindigen. 

Hoe zou het verhaal verlopen als je het nog eens op-

nieuw doet? Hoeveel verschillende gatenverhaaltjes 

kunnen ze bedenken?

 

• Kies twee kinderen die de gaten in het verhaal 

steeds om en om mogen invullen. Bedenk daar-

na met de hele klas de afloop van het verhaal.

• Laat ze letters aanwijzen waar een gat in zit. 

(O,P,U)– 12 – – 13 –
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––––––––––––
Gatenverhalen

Gatteferhalen Boeketip: 
–––––––––––––
De stip, 
Peter H. 
Reynolds
–––––––––––––
Het gat, Øyvind 
Torseter

Neffens my is Mûs net 

meigongen. Ik ha har net mear 

sjoen. Ik tink dat se by har 

baaske Hilde bleaun is. Tegearre 

fine se it altyd leuk om dingen te 

ûndersykjen. Hilde wol graach 

altyd alles opmjitte. ‘Mjitte is 

witte’ seit se altyd. Ik ha hjir in 

ferhaaltsje fan Mûs foar jim. Mar 

tink derom, der sitte gatten yn it 

ferhaaltsje. Dat komt omdat Mûs 

soms letters en wurden opyt. Sy 

hat hiele skerpe toskjes. Hast 

fêst wolris in letter mei in gat 

sjoen. Nou, dat komt wierskynlik 

troch Mûs. As jim in gat yn it 

ferhaaltsje tsjinkomme, betink 

dan sels mar wat der stean 

kinnen hie.

Volgens mij is Muis niet meegegaan. 

Ik heb haar niet meer gezien. Ik 

denk dat ze bij haar baasje Hilde is 

gebleven. Samen vinden ze het altijd 

leuk om dingen te onderzoeken. 

Hilde wil graag altijd alles opmeten. 

‘Meten is weten’ zegt ze altijd. Ik heb 

hier een verhaaltje van Muis voor 

jullie. Maar pas op, er zitten gaten in 

het verhaaltje. Dat komt omdat Muis 

soms letters en woorden opeet. Ze 

heeft hele scherpe tandjes. Je hebt 

vast weleens een gat in een letter 

gezien. Nou, dat komt waarschijnlijk 

door Muis. Als jullie een gat in het 

verhaaltje tegenkomen, bedenk dan 

zelf maar wat er had kunnen staan.
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Woef woef! 
Neffens my sitte we no echt hiel djip 

yn dit gat. It wurdt ek al in bytsje 

kâlder hjir en in soad ljocht is der ek 

net mear. Neffens my is Mûs dochs wol 

yn dit gat hear, want ik hear sa no en 

dan in pyplûd. Ik soe it hiel knap fan 

har fine as se dochs yn dit gat krûpt is.

Mûs en ik hawwe al hiel wat gatten 

ûntdutsen, mar meastal bliuwt se 

boppe by de râne stean. Lêsten 

kaam ik by it tennisfjild in grut gat 

tsjin. Doe’t Mûs en ik by de râne 

stienen, pypte Mûs even yn it gat 

om te hearren hoe djip oft it wie. 

We hearden doe in hiel lûde echo 

wer werom. Dat wie in djip gat jong! 

Mar it hie ek allegear prachtige 

kleuren! It like wol oft elke laach in 

eigen kleur hie. Mûs fynt kleurgatten 

it aldermoaist. Kinne jim ek fan dy 

moaie kleurgatten skilderje?

Skilderje prachtige 
kleurgatten

Elk bern krijt in A3-fel mei dêrop tolve 

fakken fan 10 by 10 sintimeter. Soest 

foar de motoryk ek op in grutter formaat 

wurkje kinne. Mei plakkaatferve meitsje we  

prachtige kleurgatten fan rûntsjes. Lit se 

kieze oft se de rûntsjes fan bûten nei binnen 

of oarsom skilderje wolle. Slagget it harren 

om 12 ferskillende gatten te skilderjen?

 

 

• Lit se yn twatallen 

wurkje troch om 

en om in sirkel 

te tekenjen. Op 

dize wize hawwe 

se mear oerlis 

oer hokker kleur 

se brûke sille.
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Welke kleuren 

zie jij in het 
donker?

Hokker kleuren 
sjochsto yn it 

tsjuster? 

Boeketip: 
–––––––––––––
Meneer 
Kandinsky was 
een schilder, 
Daan Remmerts 
de Vries

NL

Woef woef! 
Volgens mij zitten we nu echt heel 

diep in dit gat. Het wordt al een 

beetje kouder hier en erg veel 

licht is er ook niet meer. Volgens 

mij is Muis toch wel in dit gat 

hoor, want ik hoor zo nu en dan 

een piepgeluid. Ik zou het heel 

knap van haar vinden als ze toch 

in het gat is gekropen. Muis en ik 

hebben al heel wat gaten ontdekt, 

maar meestal blijft ze boven bij 

de rand staan. Laatst kwam ik 

bij het tennisveld een groot gat 

tegen. Toen Muis en ik bij de rand 

stonden, piepte Muis even in het 

gat om te horen hoe diep het was. 

We hoorden toen een hele luide 

echo weer terug. Dat was een diep 

gat joh! Maar het had ook allemaal 

prachtige kleuren! Het leek wel 

alsof elke laag een eigen kleur 

had. Muis vindt kleurgaten het 

allermooist. Kunnen jullie ook van 

die mooie kleurgaten schilderen?

Schilder prachtige 
kleurgaten
Elk kind krijgt een A3-vel met daarop 

twaalf vakken van 10 bij 10 centime-

ter. Voor de motoriek zou je ook op 

een groter formaat kunnen werken. 

Met plakkaatverf maken we prachtige 

kleurgaten van rondjes. Laat ze kie-

zen of ze de rondjes van buiten naar 

binnen of andersom willen schilde-

ren. Lukt het om twaalf verschillende 

gaten te schilderen?

 

- Laat ze in 

tweetallen werken 

door om en om 

een cirkel te 

tekenen. Op deze 

manier hebben 

ze meer overleg 

over welke kleur ze 

gaan gebruiken. 
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Hééé Mûs! 
Wat leuk datst meigongen bist! Ik tocht 

al dat ik dy heard hie. Wat knap datst it 

oandoard hast. Wat is it hjir moai hè? Mar 

neffens my kinne we net mear fierder. Ik 

tink dat we no op ’e boaiem fan dit gat 

sitte. Dan is it aventoer no dien seker? 

Wat hawwe in moaie stippen, rûntsjes en 

gatten sjoen sis. En wat hawwe jim moaie 

ferhalen betocht. Sille we dan no wer nei 

boppen ta? Dan fertel ik Baaske wat ik al-

legear belibbe ha. Marre…hoe komme we 

út dit gat? Hawwe jim in idee? Sjoch goed 

nei de poster. Miskien kinne jim wat fine 

hoe’t we der wer út komme kin. As jim in 

wei nei boppen betocht hawwe, dan fiere 

we dat mei de rûntsjedûns!

NL

Hééé Muis! 
Wat leuk dat je bent meegegaan! Ik 

dacht al dat ik je had gehoord. Wat 

knap dat je hebt gedurfd. Wat is het 

hier mooi hè? Maar volgens mij kunnen 

we niet meer verder. Ik denk dat we 

op de bodem van dit gat zitten. Dan 

is het avontuur zeker afgelopen? Wat 

hebben we een mooie stippen, rondjes 

en gaten gezien zeg. En wat hebben 

we mooie verhalen verzonnen. Zullen 

we dan nu weer naar boven toe? Dan 

vertel ik Baasje wat ik allemaal heb 

beleefd. Maar…hoe komen we uit dit 

gat? Hebben jullie een idee? Kijk goed 

naar de poster. Misschien kunnen jullie 

bedenken hoe we er weer uit kunnen 

komen. Als jullie een route naar boven 

hebben verzonnen, dan vieren we dat 

met de rondjesdans!
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Rondjesdans

Rûntsjedûns

Rûntsjedûnsje

De rûntsjedûns bestiet út in kombinaasje fan 

ferskillende bewegings. Ûndersykje earst mei de 

bern watst dwaan kinst en lit se dêrnei sels twa of 

trije bewegings kombinearje. Sa hat elk syn eigen 

rûntsjedûns. Ferjit net der ek muzyk by te brûken.

Meitsje rûntsjes mei dyn liif
- Meitsje rûntsjes yn ’e loft mei dyn linker- of 

rjochterhân of -earm.

- Meitsje rûntsjes yn ’e loft mei dyn linker- of 

rjochterfoet of -skonk.

- Meitsje in rûntsje troch om dyn as te draaien.

- En no…mei dyn heupen? Eagen?

Meitsje gatten mei dyn liif
- Set dyn hannen yn dyn side. Sjochst it 

gat al?

- Set dyn hakken tsjin elkoar oan en doch 

dyn knibbels nei bûten ta.

- Kinst noch mear gatten meitsje?

En no op muzyk!
Hoe lyts wurde de rûntsjes by pypsêfte 

muzyk?

Hoe grut wurde de rûntsjes by lûde 

muzyk?

Wat bart der mei de bewegings as de 

muzyk hiel fluch of hiel stadich spile 

wurdt?

• Lit se yn twatallen in 

rûntsjedûns betinke

• Kin it ek mei de hiele 

groep? (yn in rûnte linksom, 

rjochtsom, fan bûten nei 

binnen en oarsom)

• Lit se foarbylden fan 

rûntsjedûnsen sjen 

op Youtube. (ballet of 

folksdûns)

Rondjedansen

De rondjesdans bestaat uit een combinatie van 

verschillende bewegingen. Onderzoek eerst met 

de kinderen wat je kunt doen en laat ze daarna zelf 

twee of drie bewegingen combineren. Zo heeft elk 

zijn eigen rondjesdans. Vergeet niet om er muziek 

bij te gebruiken.

Maak rondjes met je lijf
- Maak rondjes in de lucht met je linker- en 

rechterhand of -arm.

- Maak rondjes in de lucht met je linker- en 

rechtervoet of -been.

- Maak rondjes door om je as te draaien.

- En nu…met je heupen? Ogen?

Maak gaten met je lijf
- Zet je handen in je zij. Zie je het gat 

al?

- Zet je hakken tegen elkaar aan en 

richt je knieën naar buiten toe.

- Kun je nog meer gaten bedenken?

En nu op muziek!
Hoe klein worden de rondjes bij 

piepzachte muziek?

Hoe groot worden de rondjes bij luide 

muziek?

Wat gebeurt er met de bewegingen als 

de muziek heel snel of heel langzaam 

wordt gespeeld?

• Laat ze in tweetallen een rondjesdans 

verzinnen.

• Kan het ook met de hele groep? (in een kring 

linksom, rechtsom, van buiten naar binnen 

en andersom)

• Laat ze voorbeelden van rondjesdansen zien 

op Youtube. (ballet of volkdans)
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GOED OM TE WITTEN

Wat is teater?
Het verschil tussen theater en een 

film in de bioscoop is dat het bij 

theater allemaal live gebeurt. De 

spelers zijn echt en voelen en horen 

het publiek. Dat is vaak heel magisch. 

Met elkaar gaan we het avontuur aan. 

Het is goed dat de kinderen dat we-

ten, maar net zo goed de docenten. 

Verwonder je en geef je leerlingen 

ook de ruimte om de voorstelling te 

beleven.

Komst op ’e tiid? 
Liefst 15 minuten voor aanvang. Er 

komen namelijk meerdere scholen 

naar een voorstelling. Zo zorgen we 

ervoor dat we op tijd kunnen begin-

nen.

Yn it foar even nei it 
húske
Het zou zonde zijn als je een gedeelte 

van de voorstelling moet missen. 

Kom daarom op tijd, zodat de leerlin-

gen nog even naar het toilet kunnen 

gaan.

Eachje yn it seil
De voorstelling lokt reacties van leer-

lingen uit. Wij vinden het mooi als je 

bij jouw eigen groep zit en een oogje in 

het zeil houdt. Laat leerlingen maar re-

ageren. Mocht het niet (meer) passend 

zijn, grijp dan in.

Kin dyn mobyl út of op 
stil?
Dat haalt je anders uit de kijkconcen-

tratie. Maak geen foto’s tijdens de 

voorstelling. Daarna kan het natuurlijk 

wel. Ook goed om dit vooraf aan ande-

re collega’s of begeleiders te vertellen.


