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Informatie bij de voorstelling 
 
 

‘Zevenslaper’ 
 

Verzorgd door Kooman’s Poppentheater 
 
 
 

 

 

 

Inhoud: 
- Algemene informatie bezoeken voorstelling 

- Specifieke informatie en lessuggesties 

 
 
Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen een KUVO -theatervoorstelling.  
Dat kan op uw eigen school of bij een collega-school zijn maar ook in de Vriendschap of in het 
H2O”. 
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Theater in school!  Of….. naar het theater toe. 
Een voorstelling is iets bijzonders, iets dat niet elke dag gebeurt en voor een aantal kinderen is het 
misschien zelfs de eerste keer dat ze zoiets meemaken.  
Hieronder wat algemene regels voor deelname aan theateractiviteiten en enkele suggesties ter 
voorbereiding van de leerlingen. 
Wij houden ons aanbevolen voor aanvullingen en kritiek. 
 

1. De organisatorische voorbereiding (algemeen en specifiek). 
Van elke activiteit sturen wij de betreffende scholen informatie behorende bij een voorstelling o.a. 

 Het rooster. Dit rooster geeft aan wanneer, waar en hoe laat de voorstelling of de activiteit 
plaatsheeft.  

 Organisatiegegevens: deze staan de achterzijde van het rooster. 
Hierin zijn, naast praktische zaken voor de schoolorganisatie, dingen opgenomen die u in 
ieder geval met de kinderen door moet nemen of voorbereiden, (indien van toepassing). 

 Infoblad of lesbrief: 
Hierin staan de suggesties voor de voorbereiding waardoor u uw leerlingen optimaal kan 
laten participeren in een voorstelling. 

Natuurlijk worden de activiteiten ook nog besproken op de vergaderingen van de activiteitengroepen 
die aan het begin, in het midden en aan het eind van het schooljaar plaatshebben. 

 
2. Het belang van inhoudelijke voorbereiding. 

Deze inhoudelijke voorbereiding verschilt al naar gelang de aard van de voorstelling en kan variëren 
van het instuderen van een enkel refrein van een lied en/of het van tevoren bespreken van enkele 
onderwerpen c.q. begrippen tot het geven van voorbereidende lessen die nodig zijn voor de 
leerlingen om de voorstelling te kunnen volgen. Minimaal moeten de leerlingen weten waar ze naar 
toegaan, wat ze gaan zien en wat er van ze verwacht wordt. 
Aan de voorbereiding geen of onvoldoende aandacht besteden kan lijden tot een mindere “beleving” 
van de voorstelling door uw leerlingen en in een enkel geval zelfs tot negatief gedrag. 
 
Met het voorgaande willen wij u niet wijsmaken dat elke voorstelling uitputtend voorbereid moet 
worden, soms is een uitgebreide inhoudelijke voorbereiding zelfs niet eens gewenst. 
Maar dit zal dan altijd duidelijk in de informatie vermeld worden.  
Wat aan algemene voorbereiding nodig is verschilt per leeftijdsgroep. 
Ook de ervaring van leerlingen met naar voorstellingen kijken of zelf toneel spelen is hierbij van 
belang. 
U kunt als leerkracht het beste beoordelen wat voor uw leerlingen nodig is. 
Onderstaande algemene suggesties zijn ook niet meer dan een richtlijn. 
 

3. Algemene suggesties vooraf. 
Bij “beginners” kan een kringgesprek over theater veel verduidelijken. 
 Wie is er wel eens in een theater of in de Vriendschap geweest? 
 Hoe ziet een theater eruit? 
 Wat gebeurt er allemaal? 
 Wat doen de mensen op het toneel? 
 Wat doen de mensen in de zaal? 
 Waarom is het soms donker als de voorstelling begint? 
 Wat stellen ze zich voor bij dans of poppenspel of….? 
 Waarom klappen mensen voor de acteurs? 
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Mogelijk moeten er enkele gedragsregels behandeld worden, zoals 
 Op je plaats blijven zitten en waarom, (behalve als gevraagd wordt om mee te doen natuurlijk). 
 Wanneer moet je stil zijn en waarom. (behalve als gevraagd wordt om mee te zingen, klappen 

enz. natuurlijk). 
Leg in ieder geval uit wat ze gaan zien en wat u van ze verwacht. 
 

4. Achteraf. 
Wanneer u de voorstelling heeft gezien kunt u na afloop van de voorstelling b.v. een vragenronde 
doen of over specifieke zaken uitleg geven.  
Daarbij kunt u naast uw eigen ervaring gebruik maken van de informatie en lessuggesties van de 
groep of de KUVO. 
In elk geval is het van belang uw ervaringen over de voorstelling en met de verstrekte informatie met 
ons te delen, (o.a. middels het evaluatieformulier). Op de interne schoolorganisatie hebben wij geen 
rechtstreekse invloed dus als daar iets mis ging bespreek het dan tijdens de teamvergadering. 
 
        5. De voorstelling is in uw school. 
Natuurlijk is een school geen echt theater. De optredende en de KUVO doen hun best het speelvlak 
zo sfeervol mogelijk te maken. 
De school kan er voor zorgen dat de situatie in de voorstellingsruimte zo optimaal mogelijk is door de 
organisatorische gegevens goed door te lezen en iedereen in de school op de hoogte te stellen van 
het feit dat er een voorstelling plaatsheeft. 
 
“Ik kan niks zien!” 
Om dat te voorkomen kunt u een soort tribune bouwen zodat de kinderen over elkaar heen kunnen 
kijken. In voorstellingen zitten soms fragmenten die zich op de grond afspelen en zijn dan beter te 
zien. 
Een suggestie: een rij matten, een rij gymnastiekbankjes, een rij (hogere) stoeltjes en een rij tafels. 
De langere kinderen achteraan helpt natuurlijk ook. 
 
“Ik moet zo nodig plassen”                                                                                    
Dat kan gebeuren, ook als u vlak voor de voorstelling alle kinderen langs het toilet hebt gestuurd. 
Probeer dan zo te helpen dat het de andere kinderen en de spelers zo weinig mogelijk stoort. 
Misschien hoeft het kind niet eens helemaal terug naar zijn plek middenvoor maar kan het na 
terugkomst op de dichtstbijzijnde rij aan de zijkant gaan zitten.  

“Wat is dit allemaal?” 
Ondanks een goede voorbereiding kan het gebeuren dat jonge kinderen door de vreemde situatie of 
door het thema, van slag raken. Kies daarom voor uzelf als begeleider een tactische plaats waardoor 
u overzicht houdt over de kinderen. Verwacht u van sommige kinderen al een bepaalde reactie zorg 
dan dat die bij u in de buurt zitten. U kent uw “pappenheimers” beter dan wij. 

6. Foto’s 
Het maken van foto’s tijdens de voorstelling is doorgaans geen probleem. Vraag wel vooraf 
toestemming aan de uitvoerende(n). Fotografeer zo veel mogelijk zonder flits en zorg dat het 
fotograferen de voorstelling en de aandacht van de kinderen niet stoort. 
Bied aan om foto’s door te mailen naar de uitvoerende(n). Dit wordt op prijs gesteld. 
 
Voorbereiding hoeft niet veel tijd te kosten en levert voor iedereen voordeel op. 
Mooie voorstelling toegewenst,  
De KUVO medewerkers. 
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Over het verhaal van "Zevenslapers" : wie spelen er mee in de voorstelling? 

  

Wasco de Wasbeer  

Mies en Dorus de Zevenslapers  

Het Snoepmannetje  

Kobus, de Kauw  

Lavendula, het kundige kruidenvrouwtje  

 

Begrippen en thema's uit de voorstelling “Zevenslapers” die je in de klas kunt 

bespreken vóór de voorstelling.  

 

1. De Zevenslaper  

Wist je dat de Zevenslaper écht bestaat? Het is een 

diertje van 20 centimeter (zo lang als een liniaal), 

en hij heet ook wel eens 'relmuis' omdat hij veel 

lawaai maakt en speelt. De Zevenslaper is  

de grootste slaapmuis van Europa, en hij slaapt echt 

zeven maanden in het jaar. Hij komt jammer 

genoeg niet in Nederland voor, maar wel in Spanje,  

Frankrijk en soms in België. Ze wonen vaak in 

bomen, of zitten lekker binnen in huizen op zolder. 

Ze lijken ook wel een beetje op eekhoorns omdat ze 

ook zo'n mooie pluimstaart hebben. 

  

 

2. Het laboratorium / uitvinden en proeven  

Het snoepmannetje heeft naast zijn winkel een Snoeplaboratorium. Weet je wat dat is, 

een laboratorium? Dat is een plek waar je dingen kunt onderzoeken of uitvinden. Wat 

zou het snoepmannetje willen uitvinden denk je? Het zijn snoepjes, want het 

Snoepmannetje maakt al zijn snoepjes zelf. De Zevenslapers mogen van zijn nieuwe 

uitvinding proeven. Durf jij dingen te proeven die je niet kent? Heb je zelf wel eens iets 

uitgevonden wat lekker smaakt, bijvoorbeeld door verschillende dingen tegelijk op je 

boterham te smeren?  

 

3. Winterslaap  

De Zevenslapers houden elk jaar een winterslaap. Weten jullie wat dat is? Sommige 

dieren slapen de hele winter. Dit noemen we een winterslaap. Deze dieren slapen omdat 

ze in de winter geen eten kunnen vinden. Kennen jullie nog andere dieren die een 

winterslaap houden? Twee voorbeelden zijn egels en vleermuizen. Egels en vleermuizen 

zijn net als zevenslapers : insecteneters. Insecten vliegen en kruipen in de winter niet 

rond en zijn dus niet te vangen.  

Dus eten deze dieren in de zomer en de herfst meer voedsel dan ze nodig hebben. 

Daarna gaan ze slapen, en doordat ze lekker veel gegeten hebben, hebben ze tijdens hun 

slaap geen honger.  

Winterslapers moeten in de winter zo min mogelijk energie gebruiken. Anders zou hun 

vetlaag niet dik genoeg en dus te snel op zijn. Daarom dalen hun hartslag, hun 

lichaamstemperatuur en het tempo van hun ademhaling heel erg. Jezelf warm houden, 

kost veel energie. Dus hoe kouder ze kunnen overleven, hoe langer ze met hun reserves 

kunnen doen. 
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4. De Kauw Een kauw is een zwarte vogel die je heel veel in Nederland ziet, hij lijkt een 

beetje op een Raaf. Je hebt 

hem vast wel eens gezien. Als 

je goed oplet, zul je zien dat je 

Kauwen vaak met z'n tweeën 

ziet: een mannetje en vrouwtje 

samen.  

Ze maken een tsjak-tsjak-

achtig geluid. In de groep 

hebben ze veel geluiden 

waarmee ze communiceren, van 

vrolijk kwetteren tot zacht 

tokkelen (kikakaka ko).  

De bekendste roep is hun naam 

"kauw kauw".  

 

In de voorstelling zit ook een Kauw, hij heet Kobus.  

 

 

Veel plezier met de voorstelling! 

 

 

 

Na afloop van de voorstelling 

 

 

Wat vond je van de voorstelling?  

Vertel elkaar wat je leuk vond.  

Welke poppen vond je leuk of juist vervelend?  

Hoe oud is Wasco denk je?  

Vond je de muziek leuk? Waar moest je om lachen? Wat vond je spannend?  

Welk figuur vond je het leukst en waarom?  

Wat vond je van de afloop?  

Wat vond je het mooist om te zien tijdens de voorstelling?  

Speel je zelf of in de klas wel eens ‘poppentheater’?  

 

Thema's uit de voorstelling:  

 

1. Vriendschap en elkaar helpen:  

Wasco is goed bevriend met Doris en Mies, en hij wil hen graag helpen om een huisje te 

vinden.  

Help jij je vrienden ook wel eens met iets? Kun je een voorbeeld geven?  

Kinderen hebben behoefte aan vriendjes, samen spelen is vaak leuker dan alleen. Zo leer 

je ook van elkaar, bijv. als je iets niet durft, maar jouw vriendje wel, is het makkelijker 

om het samen te proberen. Net als Wasco en Dorus die samen naar Lavendula gaan, 

want Dorus durft niet goed. Hebben jullie dit ook wel eens meegemaakt, dat je iets tóch 

durfde omdat je het samen kon doen?  

Wat vind jij leuk aan vrienden hebben? Waarom is jouw vriendje/vriendinnetje belangrijk 

voor jou? 
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2. Jokken  

Kobus de Kauw jokt wel eens, heb je dat gemerkt? Jokken betekent dat je niet 

(helemaal) de waarheid zegt. Dat gaat dan vaak om kleine dingen, bijvoorbeeld als 

Kobus vertelt hoe lang hij al op Lavendula zit te wachten in de grot. Eerst is dat 2 uur, 

dan 3 uur etc. Weet je nog een ander voorbeeld waar Kobus jokt? (bijv. als hij tegen het 

Snoepmannetje zegt dat hij een kruidje voor zijn keelpijn heeft, terwijl het toverkruid is 

om mee van kleur te veranderen).  

Jokken kan ook zijn dat je iets net iets mooier of groter maakt dan het was, omdat je het 

zo leuk vond. Een door te overdrijven dus: ik heb een vis gevangen die was wel zóóó 

groot. Soms jokken mensen omdat ze de waarheid niet durven te vertellen, bijvoorbeeld 

als je iets hebt gedaan wat niet mag, of iets per ongeluk kapot hebt gemaakt. kunnen 

jullie zelf een voorbeeld noemen van jokken? Vinden jullie jokken erg?  

 

3. Zwanger zijn, geboorte  

Mies is in de voorstelling in verwachting! Ze is zwanger van baby-zevenslapers, ze krijgt 

kindjes. Mensen krijgen vaak 1 of misschien 2 kindjes tegelijk. Veel dieren kunnen meer 

kindjes krijgen per zwangerschap, Mies krijgt er een hele hoop! Als er een kindje is 

geboren eten we in Nederland altijd beschuit met muisjes. Wist je dat dit alleen in 

Nederland gebeurd? In andere landen kennen ze geen beschuit met muisjes! Weet je 

waar muisjes van zijn gemaakt? Van Anijs. Anijs is gezond, en goed voor de moeder als 

ze net bevallen is. Zijn er kinderen in de klas die een nieuw broertje of zusje hebben 

gekregen of misschien binnenkort gaan krijgen? Hebben jullie in de klas wel eens 

beschuit met muisjes gekregen?  

 

Extra: houd in de klas een QUIZZ over de voorstelling!  

 

1. Welke snoepjes heeft het Snoepmannetje allemaal in zijn winkel?  

 A: zure matten, Engelse drop, snoepketting, pepermunt etc..  

2. Wat is het snoepmannetje aan het maken in zijn pannetje in het laboratorium?  

 A: roze en groene snoepjes  

3. Welk moeilijk woord gebruikt Dorus als hij iets stom vindt? Zoals het veel te kleine 
pannetje van het Snoepmannetje? A: bespottelijk!  

 4. Waarom wil Kobus zo graag een kleur hebben? A: hij vindt zwart zo saai  

 5. Waarom vindt Wasco het zo erg dat hij roze is geworden? A: hij lijkt wel een meisje!  

 6. Hoe noemt Dorus Hibou, de wijze Uil? A: Oubi (Hibou omgekeerd) of Oubeleboubi.  

 7. Waar ruikt de grot van Lavendula naar? Heb je het ook geroken? A: lavendel!  

 8. Hoeveel rompertjes heeft Mies gebreid? A: Zes. Er is er 1 over en die is voor Kobus.  

9. Waarom werkte de toverdrank van Lavendula niet bij Kobus Kauw?  

A: het werkt alleen op haartjes en niet op veren  

10. Gaat Dorus zijn vrouwtje Mies halen op de fiets of met de tram? A: Allebei niet. Hij 

gaat op de brommer.  

11. Hoe weet Dorus waar hij heen moet rijden?  

A: De brommer kent de weg! Hij rijdt vanzelf.  

12. Waarom heet de voorstelling eigenlijk ‘Zevenslapers’ A: Dat is de echte naam van 

deze slaapmuizen en op het eind zijn er 5 kindjes en twee ouders die aan de 

winterslaap beginnen. Zeven slapers dus.  

 

Tenslotte  

Laat de kinderen een tekening maken van de voorstelling. Gebruik verschillende 

technieken. Maak zelf poppen van sokken, papier marche, vilt of piepschuim. Laat ze een 

eigen voorstelling bedenken met een probleem en een oplossing!  

 
Heel veel plezier! 


