
 

 

Raaf op Reis – Inhoud  
Raaf wil een nieuw verhaal vertellen. Grappig en spannend tegelijk. Maar dat verhaal is er 
nog niet. Dus gaat hij op reis met een magische schelp samen met Mip, het hulpje van de 
tovenaar. Natuurlijk vindt Raaf dat maar niks, en Mip ook niet. Gaandeweg ontdekken ze 
echter dat ze samen meer kunnen bereiken dan alleen. Want wat doe je tegen een éénogige 
reus? En hoe overleeg e een storm op zee? 
 
Raaf op Reis is een voorstelling over samenwerken. Niet alleen moeten Raaf en Mip 
samenwerken, maar om de voorstelling te kunnen spelen gaat Martin met de kinderen delen 
van het decor maken. De trein, de boot, bomen voor het bos en cactussen voor de woestijn. 
Deze komen terug in de voorstelling.  
De voorstelling wordt op school gespeeld. Gewoon in de gymzaal of het speellokaal.  
 
Tot slot gaat Raaf na de voorstelling natuurlijk nog met iedereen op de klassenfoto.  
 
 

Raaf op Reis – Inhoud dag 
Martin Soeters zal in de ochtend bij u op school komen om samen met de leerlingen aan de 
decorstukken te gaan werken. Het moment waarop hij bij u op school komt en tot wanneer, 
staat vermeld op het rooster.  
 
De voorstelling zal voor meerdere scholen tegelijk  worden gespeeld, dit heeft de volgende 
consequenties; 
 

 In het document  ‘decorstukkenlijst’ staat precies vermeld welk decorstuk door 
welke school gemaakt moet worden en welke materialen hiervoor nodig zijn. De 
verdeling van decorstukken is nodig omdat de voorstelling voor meerdere scholen 
tegelijk zal worden gespeeld en er dus meerdere scholen aan de decorstukken 
werken voor de voorstelling van die dag (en er anders misschien wel 3 boten worden 
gemaakt en geen enkele cactus).  

 

 De school/scholen waarmee u op dezelfde dag het project volgt zal/zullen altijd in 
dezelfde wijk en op loopafstand van uw school zijn: 

1. Misschien bent u de school die andere scholen op bezoek zal krijgen voor de 
voorstelling in uw speelzaal of aula. Wilt u er dan voor zorgdragen dat de 
ruimte waar de voorstelling wordt gespeeld leeg is en klaar om bezoek te 
ontvangen?  

2. Of u gaat met uw leerlingen bij een andere school op bezoek om van de 
voorstelling te genieten. Wanneer u niet op uw eigen school naar de 
voorstelling gaat kijken, dan zullen de decorstukken die uw leerlingen 
gemaakt hebben, naar de voorstellingslocatie gebracht moeten worden. Het 
moment waarop dit moet gebeuren en waarnaartoe staat ook vermeld op het 
rooster.   
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