
Om vooraf door te lezen

De Melkweg is een meedansvoorstelling. Dat betekent dat Taury geregeld vraagt aan de
kinderen om mee te doen. Of om huppelend mee te gaan naar de volgende locatie of om mee
te dansen. 
 Op de plekken waar de kinderen even niet meedoen staan pakjes hooi/ stro/ zeil of bankjes en
mogen de kinderen gaan zitten. Taury zal dit tijdens de voorstelling duidelijk aangeven. Van de
leerkrachten wordt verwacht om storend gedrag te corrigeren en om (zo) actief (mogelijk)mee
te doen.
De voorstelling begint direct zodra de kinderen het erf op gaan en de speler/ danser aanwezig
is. Zij zal jullie opvangen en jullie leiden naar de startplek van de voorstelling.

Tijdens de voorstelling krijgen de kinderen ook melk te proeven. Graag vragen we de hulp van
de leerkracht om de bekers melk uit te delen. Zijn er kinderen die geen melk mogen drinken?
Er wordt naast melk ook in de helft van de bekers water gedaan. Let er op dat diegene die
geen melk mogen drinken het ook niet drinken.

Versie boerderij
Er is een toilet aanwezig voor als een kleuter echt moet. (zorg zoveel mogelijk dat de kinderen
op school zijn geweest, het geeft ruis als er steeds naar het toilet moet worden gelopen) Voor
de voorstelling wordt aan de leerkracht getoond waar het toilet is. Moet een kleuter naar de
wc? Laat hem niet alleen gaan maar zorg dat er een leerkracht meegaat heen en terug. De wc
is namelijk langs de melkput en door een kantoortje met heel veel materiaal.

We dansen en zijn op de boerderij. De kinderen moeten kleren dragen die vies mogen worden.
Laarzen zijn ook handig. 
De voorstelling is buiten op het erf, in/ bij de wei en in de stal van de boerderij.

Versie speellokaal (en versie grasveldje)
De versie in het speellokaal is een vertaling van de voorstelling op de boerderij. In het
speellokaal neemt Taury de kinderen mee van plek naar plek met daar tussendoor beweging
alsof we op de boerderij zijn. Voor de speellokaalversie moet er vooraf wat dingen klaar
worden gezet; banners, bankjes, muziek, melk en een kruiwagen. 
Zouden jullie het speellokaal vrij willen hebben van materiaal voordat wij komen? 
(voor de versie van het grasveldje; wij komen eerst naar school en vragen daar naar het veldje) 

We zijn ongeveer een uur voor de voorstelling aanwezig om op te bouwen, om te kleden en op
te warmen. De kinderen kunnen een dikke trui uittrekken en blote voeten of sportschoenen
zijn fijn.


