Het Muizenhuis: Sam & Julia,
op reis
De lesbrief

Inleiding
Beste docent,
Binnenkort ga je met je klas(sen) naar de theatervoorstelling ‘Het Muizenhuis: Sam &
Julia, op reis’.
Opa zeeman heeft met zijn schip de hele wereld rondgevaren.
Althans dat beweert hij in zijn sterke zeemansverhalen.
De vissersvrouw heeft een stapel ansichtkaarten van over de hele wereld.
Sam & Julia beleven de reizen opnieuw door er met opa over te praten en er over te zingen. Actrice Abke Bruins vertelt, musiceert en bespeelt de inmiddels wereldberoemde
muizen in hun reis rond de wereld. Overal waar ze komen ontmoeten ze andere muizen
met hun eigen thuis. Als Sam & Julia na de reis ook weer thuiskomen, beseffen ze: Thuis
is waar je je muis voelt.
We kijken ernaar uit ‘Het Muizenhuis: Sam & Julia, op reis’ voor jullie te gaan spelen.
Met veel plezier sturen wij jullie deze lesbrief, waarin je verschillende opdrachten kunt
vinden over de thema’s avontuur, reizen, vriendschap en familie, ter voorbereiding op
de voorstelling, en met verwerkingsopdrachten voor achteraf.
Je kunt zelf kiezen welke opdrachten of thema’s je het meest aanspreken of op jouw
groep aansluiten. Misschien is dit de eerste keer dat de kinderen een theatervoorstelling bezoeken? Om het voorstellingsbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, bespreken we in deze lesbrief een aantal punten ter voorbereiding. Deze punten kun je
ook met alle docenten en ouders bespreken.
Wij wensen jullie veel plezier met de voorbereidingen en met de voorstelling zelf. Deze
lesbrief is slechts een handvat. Natuurlijk is er ruimte voor eigen invulling.
Voor meer informatie over ons en de voorstelling kijk op
https://vanaf2.nl/voorstellingen/het-Muizenhuis-sam-julia-op-reis/
of scan de Qr-code.
Hartelijke groet,
namens het hele team van het Muizenhuis,
Annemée
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Voorbereidingsopdrachten

Klassengesprek & Bezoek aan voorstelling
Voorbereiding Klassengesprek
Start een klassengesprek zoals je dat zou doen bij het een naderend bezoek van
Sinterklaas of de verjaardag van een docent. Vertel de kinderen dat ze naar een
theatervoorstelling gaan. Misschien zijn er kinderen die al eens naar een voorstelling
zijn geweest en kunnen zij erover vertellen. Je zou een voorstellingsbezoek ook kunnen
vergelijken met een uitgebreidere week-, maand- of jaarviering, die de school wellicht
heeft in de aula?
Het is belangrijk om te vertellen waar jullie de voorstelling gaan bekijken. Hoe gaan
jullie ernaartoe? Wie gaan er allemaal mee, zijn papa en mama er ook bij of gaan jullie
alleen met de meester, juf, of klassenassistent?
Introductie
Deze voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie ‘Het Muizenhuis’ van
Karina Schaapman. Het Muizenhuis is een veilige haven, een inclusieve wereld, een
verhaal van vriendschap en gemeenschap. Als leerkracht zou je kunnen vragen of een
van de leerlingen bekend is met een van de boeken van ‘het Muizenhuis’. Anders zou je
samen met de kinderen een boek gaan bekijken en lezen, want er is veel te bewonderen
in de prachtige boeken van Karina Schaapman.
Ook kun je een klassengesprek starten over een van de thema’s van de voorstelling:
avontuur, reizen, vriendschap en familie. Wat is reizen? Wie heeft er wel eens een reis
gemaakt en hoe was dat? Wat is voor jou avontuur? Hoe ziet jouw familie eruit en wie
zijn er allemaal?
Bezoek aan de voorstelling
Voor
Wij hebben gemerkt dat de manier waarop kinderen de ruimte binnenkomen hun
theaterervaring enorm kan beïnvloeden. Aandacht, rust en structuur werken goed, dat
maakt de sfeer veilig en helpt de kinderen om geconcentreerd te gaan kijken. Misschien
is er al een bepaalde routine bij een week-, maand- of jaarviering binnen de school die
zou kunnen helpen om te concentreren.
Tip: Zorg dat de kinderen voor de voorstelling naar het toilet zijn geweest. Het kan
natuurlijk gebeuren dat er tijdens de voorstelling toch een leerling moet plassen.
Tijdens
Tijdens de voorstelling is het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s niet
toegestaan. Ook is het niet gewenst om te eten of te drinken tijdens de voorstelling.
Ieder kind beleeft de voorstelling anders en op zijn eigen manier, sommige kinderen
kunnen makkelijk 40 minuten stil zitten waar anderen juist steeds moeten wiebelen.
Regelmatig worden de kinderen uitgenodigd om mee te dansen en mee te zingen op
hun plek. Doe als volwassene ook gezellig mee!
Na
Aan het einde van de voorstelling mogen de leerlingen uitgebreid applaudisseren voor
de actrice.
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VERWERKINGSOPDRACHT
NAGESPREK

Wanneer je met je groep naar de voorstelling bent geweest, kun je hier met de kinderen
over napraten. Dit kun je doen als jullie weer in de klas zijn. Iedere beleving is belangrijk
en verdient aandacht. Uitwisselingen van elkaars indrukken en ideeën kunnen weer een
nieuwe blik op de voorstelling geven.
Ben jij wel eens op reis geweest? Zo ja, waar naartoe en hoe (met welk voertuig)?
Ben je wel eens op een boot geweest?
Wie heeft er een ansichtkaart gestuurd of ontvangen? Zo ja waar vandaan?
Ben je wel eens op de markt geweest en hoe was dat?
Als de kinderen na afloop hun ervaringen niet kunnen verwoorden betekent dit niet dat
de voorstelling ze niet geraakt heeft. Daarom zijn hieronder concrete vragen over het
verloop van de voorstelling te stellen.
Wat gaan Sam & Julia doen na school?
Ze gaan naar de markt.
Wat is het verschil tussen Sam & Julia?
Julia is supernieuwsgierig en reuze eigenwijs. Sam is best verlegen en enorm
braaf.
Wat wordt er verkocht op de markt volgens het lied?
Wereldvreemde spullen, rare prullen, zoete handelswaar, een wandelende tak, een
pratende parkiet, pompoenen, nieuwe schoenen en verse vis.
Wie vangt de vis?
Opa zeeman, hij vaart elke dag een stukkie op zee en neemt dan verse vis mee.
Waar zijn de boot en de hengel van opa zeeman?
In de haven.
Als opa zeeman een boot bouwt hoe test hij dan of het blijft drijven?
Met stukjes mais, als de mais droog blijft dan is de boot waterdicht.
Waarom bewaart de vissersvrouw oude postkaarten en van wie waren die?
De postkaarten zijn van de visman van de visvrouw. Ze bewaart de postkaarten
zodat ze soms die reizen maakt in gedachten.
Waarom leent Julia de postkaarten?
Om zelf op reis te gaan in gedachten.
Waar gaan Sam & Julia als eerst heen op reis en wie ontmoetten ze daar?
Naar Griekenland en ze ontmoeten daar Tasos.
Wat maken en eten ze in Griekenland van mais?
In Griekenland maken ze maissoep.
Waar gaan Sam & Julia na Griekenland naartoe?
Ze gaan naar Indonesië.
Waar varen Sam & Julia allemaal langs?
De kalimantan, het kleurrijke Java, en de spierwitte stranden van Bali.
Wie ontmoetten Sam & Julia daar en wat draagt deze muis?
Ze ontmoeten Tuti en ze draagt een kleurrijk vest.
Wat maken ze in Indonesië van mais?
Een Frikadel Djagung en dat is een maiskoekje!
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NAGESPREK
Waar gaan Sam & Julia na Indonesië naartoe op reis en welke muis ontmoetten ze daar?
Naar Zuid-Afrika en daar ontmoeten ze Junior.
Hoe bedank je de aarde volgens Junior en Zuid Afrikaanse traditie?
Hand op je hart, je voelt het kloppen en stampen op het ritme.
Wat eten ze in Zuid-Afrika?
Van mais maken ze in Zuid-Afrika maiswafels.
Waar gaat de reis naartoe na Zuid-Afrika voor Sam & Julia?
Ze varen naar Mexico.
Wie ontmoetten ze in Mexico? En wat eten ze daar?
Sam & Julia ontmoeten Rosa in Mexico. Rosa draagt een sombrero tegen de zon.
Ze eten daar popcorn.
Hoe voelt het voor Sam & Julia om weer thuis te komen?
Ze zijn weer blij om thuis te zijn.
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VERWERKINGSOPDRACHT
Lied: Op Reis

Het lied ‘Op reis’ komt een aantal keer voor in de voorstelling. De melodie zit vast nog
vers in het geheugen, dus met de tekst bijgevoegd kun je samen met de kinderen het
lied nogmaals zingen. Hieronder staat de tekst.

Lalala
In gedachten…
Lalala
Gedachten…
Op de golven van de zee
Deint ons bootje
Deint ons bootje
Op de golven van de zee
Deint ons van
hier naar daar
Vaar je met ons mee?
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VERWERKINGSOPDRACHT
Lied: Thuis

Het lied ‘Thuis’ komt twee keer voor in de voorstelling. De melodie zit vast nog vers
in het geheugen, dus met de tekst bijgevoegd kun je samen met de kinderen het lied
nogmaals zingen. Hieronder staat de tekst.

Thuis is waar je muis bent
Je moeder koffie drinkt of thee
en voordat je gaat slapen
geeft ze een slaaplekkerzoen of twee
Thuis is waar je muis bent
Waar je niets of niemand anders hoeft te zijn
soms verlegen of nieuwsgierig
maar het mag ook allebei
Droom maar fijn
Droom maar fijn
veilig thuis
waar je hoort te zijn
Ik wou dat ik kon wonen
in dat mooie Muizenhuis
veilig thuis
veilig thuis
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VERWERKINGSOPDRACHT
Ansichtkaart

Sam & Julia lenen van de Visvrouw ansichtkaarten waarmee ze op reis gaan in hun
gedachten. Bij de lesbrief is een dubbelzijdige kleurplaat bijgevoegd waar de leerlingen
hun eigen postkaart kunnen tekenen.
Daarvoor kun je een klassengesprek startten en de kinderen vragen naar welke locatie
of welk land zij zoude afreizen? Wie zouden ze daar ontmoeten en wat zouden ze eten?
Dit brengt de nodige inspiratie met zich mee en vervolgens kunnen ze op de postkaart
tekenen.
Tip: Door de kleurplaat op dik papier af te drukken, kun je er handiger op schilderen met
(water)verf.

8
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Groetjes uit

Naam:_________

