
Toiletbezoek
Geen eten en drinken tijdens de voorstelling
Zo min mogelijk  omgevingsgeluiden tijdens de voorstelling (zoals buitenspelende klassen)
Bij regen kan het binnen (bij geen regen ook): lees hier hoe wij coronaproof spelen.

Zelf vooraf klaarzetten: stoelen/bankjes
Gelieve 1 stopcontact te voorzien

Beste leerkrachten,
Binnenkort komen Hans van der Werf en Marisa Laperdrix een voorstelling spelen op
jullie school. In deze lesbrief vindt u extra praktische informatie, een kort filmpje met
een boodschap van Grootkapje, vragen voor een voor- en nagesprek  met de kinderen
(optioneel) en een link naar de liedjes uit de voorstelling.
Via de e-mail zijn aan de contactpersoon het aanvangsuur/uren en de aankomsttijd
doorgegeven. Indien u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, stel ze gerust! 

Vooraf aan de voorstelling kunt u de kinderen vertellen dat jullie naar een muzikale
voorstelling  gaan kijken over Grootkapje, het zusje van Roodkapje. 
Grootkapje moet koekjes brengen naar oma, maar heeft hier niet veel zin in. Onderweg
gaat ze eigenwijs van het pad af om bloemen te plukken. Dan ziet ze ineens het pad niet
meer en is ze.... verdwaald! Komt ze bij oma aan of moet ze de koekjes zelf opeten?

Bekijk hier op het digibord het korte filmpje waarmee de kinderen kennismaken met
de verdwaalde Grootkapje. 

Gesprek vooraf (optioneel)
U kunt daarna de kinderen de volgende vragen stellen:
- Waar gaat het bekende sprookje Roodkapje over? Welke personages ken je?
- Waarom zou ze in dit verhaal Grootkapje heten?
- Wat is verdwalen? Ben jij al eens verdwaald geweest? Hoe was dat?
- Waarom wil Grootkapje niet naar oma?
- Ga jij graag naar oma/opa? Waarom wel of niet?
- Zou jij in het bos wel of niet op het pad blijven en waarom?
Zing eventueel het liedje 'Zeg Roodkapje waar ga je heen' in de klas . 

Denken jullie vooraf aan?

      Of zet een  partytentje neer voor de kinderen en een voor de spelers. 

De 2 acteurs staan niet op het podium als de kinderen 
plaatsnemen, zij komen pas op als de kinderen zitten en dat
begint ook gelijk de voorstelling van +/- 25 minuten. 
De leerkracht geeft de acteurs een seintje dat iedereen klaar zit 
en mag de voorstelling  ook aankondigen. 
Na afloop kunt u eventueel een nagesprekje houden (volgende pagina). 

KOEKJES & SNORHAREN
Een eigenwijs verhaal over Grootkapje, met eigen liedjes en

een gitarist met snorh... euh snaren! LESBRIEF

!

https://www.lappielapstok.com/kindertheater/
https://www.lappielapstok.com/kindertheater/koekjes-met-snorharen/lesbrief-koekjes-snorharen/


Waarom wilde Grootkapje niet naar oma?
Wat was er veranderd aan oma volgens Grootkapje?
De jager was een beetje bijzonder. Wat viel je op aan de jager? Wat zat er in zijn jas?
Had je door dat de jager de wolf was? Wie wel/niet? Wanneer had je het door?
Wie heeft een oma? 
Wat doe jij het liefst samen met oma (of opa)? Wat is je mooiste herinnering?
Oma's houden ervan om het kleinkinderen naar de zin te maken. Soms mag van
oma/opa meer dan van mama. Wat mag jij van oma/opa  wat je thuis niet mag?
Als je netjes op het pad blijft, kom je volgens Grootkapje niet op de mooiste plekjes.
Daarvoor moet je soms van het pad af. Ben je het wel of niet met haar eens? 
De oma van Grootkapje mocht nooit in de modder spelen. Nu ze ouder is, kan ze
het echt niet laten. Als jij later ouder bent en zelf mag beslissen wat je wel en niet
zou mogen.... wat zou je dan als eerste doen, wat thuis niet kan/mag?
Wat vond je het leukste/grappigste/spannendste van de voorstelling en waarom?
Wat vond je minder leuk aan de voorstelling en waarom?

Inhoud voor de leerkracht: 
Grootkapje moet koekjes naar oma brengen. Maar Grootkapje  doet er echter alles aan om
maar niet bij oma aan te komen. Oma is laatst zo veranderd: ineens is ze zo harig en haar
kussen zijn nog nooit zo nat geweest! Onderweg treuzelt ze zo erg, dat ze bijna verdwaalt.
Gelukkig is de de jager  zo lief om met haar mee te lopen. Want ja, in het bos zijn de wilde
dieren. Hij heeft ook nog eens zijn gitaar bij zich! 
Maar wat zien de kinderen  als de jager in zijn jas naar zijn bril zoekt en wanneer hij onder
zijn hoed krabt? Al lopend over het pad vertelt Grootkapje nietsvermoedend over oma en
schudt allerlei smoezenliedjes uit haar rode kap! Zing je mee?

Na afloop kunt u de liedjes Verdwaald, Liever lui dan moe (Luierlied) en de Treuzelrock
nog eens hier beluisteren (incl. tekst). Het liedje over oma en de modderplas is nog niet
opgenomen. In de klas nog eens 'Zeg Roodkapje waar ga je heen' zingen kan ook! 

Nagesprek in de klas:

Wij zouden het heel leuk vinden om een review te ontvangen en/of foto's van deze
nieuwe voorstelling. Stuur deze gerust naar lappielapstok@hotmail.com of tag ons in je
online bericht! Tips zijn ook altijd welkom. Een vrijblijvende vraag uiteraard!
Instagram: @lappielapstok of op facebook: @lappielapstoktheater.
Alvast veel plezier en tot dan! 

Groetjes met koekkruimels ,

Marisa Laperdrix 

www.lappielapstok.com
       (0031)630805966 

   Mede mogelijk gemaakt door: 

https://www.lappielapstok.com/kinderliedjes/
https://www.facebook.com/lappielapstoktheater/
http://www.lappielapstok.com/

