
 
 
 
Beste leerkracht, 
 

In november ga jij met je klas naar De Harmonie voor de voorstelling ‘Het 
Juffenballet’ van Maas Theater en Dans. Het is natuurlijk leuk om dit bezoek met je 
klas voor te bereiden. Daarnaast is dat ook erg belangrijk, want op deze manier krijgt 
de voorstelling meer betekenis voor de leerlingen in jouw klas. Ik heb een 
PowerPoint gemaakt die de kinderen alvast laat nadenken over de thema’s in de 
voorstelling door leuke, korte opdrachten.  
 

deze opdrachten breng je de hoofden van de leerlingen op hol. Je hoeft niet alle 
opdrachten in één keer te doen. Het is wellicht wat veel om alle opdrachten te doen.  

• Zorg dat dia 1 tot en met 4 minstens behandeld zijn.  

• Kies vervolgens één creatieve verwerkingsopdracht uit dia 5 tot en met 8 die 
vooraf aan de voorstelling wordt behandeld.  

• Doe na de voorstelling dia 9 en kies nog een andere opdracht die je na de 
voorstelling met de klas uitvoert. 

 

Het online magazine 
Naast deze PowerPoint is er een online magazine van Maas Theater en Dans. Deze 
is via de volgende link te vinden voor wat eventuele extra informatie en activiteiten: 
https://www.maastd.nl/nl/maas-op-tournee/online-magazines/juffenballet/ 
 

 

Zelf meedoen! 
Pssst! Houd het geheim voor de leerlingen, maar er is een dansje voor alle juffen en 
meesters. In het laatste liedje staan jullie op om mee te doen.  
Check de PDF voor instructies, de video tuturial vind je hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=tBltWR8fmcs  
Doe jij ook mee?  
 
Natuurlijk ben ik erg benieuwd wat er uit de verschillende opdrachten komt. Als je wilt 
(en kunt) dan mag je een verhaal, tekening, foto, etc. met mij delen. Ik verspreid dit 
verder niet, maar dan kan ik wel zien wat er met het materiaal gebeurt. Je mag het 
mailen naar educatie@harmonie.nl. Dank je wel alvast!  
 

Veel plezier met voorbereiden en tot ziens bij Het Juffenballet.  
 

Groeten, 
Marit Lalleman-Kapitein 
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