
Krakeling 
lesbrief
Basisonderwijs

Waar de verbeelding begint….

Theater De Krakeling is hét theater in Amsterdam waar je met de hele familie kunt genieten van topvoor-
stellingen. We programmeren veel voorstellingen voor scholen en geven daarbij theaterlessen op school. 
Ook op jouw school waarschijnlijk.

Maar; nu de deuren van het theater gesloten moeten blijven, we geen voorstellingen kunnen tonen en 
ook de scholen dicht zijn; brengen wij de verbeelding graag bij jullie in de woonkamer!
Deze nieuwsbrief staat boordevol Krakeling theateropdrachten, voorstellingen en ander leuks. Voor elke 
bouw hebben we, samen met de jeugdtheatergezelschappen een programma samengesteld.
Ze prikkelen je fantasie, laten je anders naar de wereld om je heen kijken en zijn ook nog eens ontzettend 
educatief. 

Voor alle oefeningen geldt: doe ze zolang als je ze leuk vind.. mag lekker lang, mag ook lekker kort!
We hopen jullie natuurlijk snel weer live te zien in ons theater of op school. Tot die tijd: veel plezier met 
deze lesbrief boordevol leuks!

Alles wat je gemaakt heb, mag een filmpje of foto worden en zien we graag verschijnen op onze sociale 
media kanalen via #theaterdekrakeling

Voorstellingen thuis bekijken
Bekijk de beste voorstellingen thuis. Zoveel mooie voorstellingen van theatermakers uit het hele land kun 
je zien op theaterflix, op de website van MAAStd of bekijk Meneertje Meer van Tg. Winterberg / STIP. 
Veel kijkplezier! 

Krakelingen bakken
Het duurt maar 35/40 minuutjes.
Benodigdheden:
Nodig:
4 plakjes bladerdeeg
1 eidooier
3 el room
100 g rietsuiker
1 tl kaneelsuiker
Bekijk de video van Mila
en Imke! Die weten precies
hoe het moet.

Verwarm de oven op 180 ºC.
Ontdooi de plakjes bladerdeeg en leg de vier plakken op elkaar.
Pak de deegroller en rol de kleine plak uit tot een grote plak van 
ongeveer 20 x 20 centimeter. Snijd het bladerdeeg in repen van 
omgeveer 1,5 centimeter breed. Dan is het nu tijd om hier Krakelingen 
van te vouwen. Bestrijk de krakelingen met eidooier. Meng suiker met 
het kaneelpoeder en bestrooi het deeg ermee.
Laat het even 10 minuutjes rusten en bak de koekjes in circa 25 
minuten goudbruin en gaar.
Even afkoelen en eet smakelijk!
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https://tflix.nl/author/de-krakeling
https://www.maastd.nl/tv
https://vimeo.com/347037008
https://www.youtube.com/watch?v=Wuujy1M4OfY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wuujy1M4OfY&feature=youtu.be


Groep 1 & 2
Tekenen
Laat je vader, moeder, broer, zus of iemand anders die kan 
lezen onderstaand gedicht voorlezen en maak er dan een 
mooie tekening bij.

Hallo
Hallo…
ja…
goed….

als je mij belt
weet ik niet
wat ik zal zeggen

als ik je stem hoor
weet ik niet 
wat ik moet doen

als je hier bent
dan weet ik het wel
dan kan ik je zien
ik geef je een zoen

Hans en Monique Hagen

Zoek de verschillen
benodigdheden:
-  je vader/ moeder/ broer/ zus
- een tafel met spullen
- horloge of stopwatch of kookwekker

Zet de kookwekker op 1 minuut. Je krijgt 1 minuut de tijd om zo 
goed mogelijk naar de kamer te kijken. Hierna ga je naar de 
gang. Je vader, moeder, broer of zus mag nu één ding veran-
deren in de kamer. Kan jij raden wat het was?

Draai nu de rollen om. Als dit goed gaat kan je de ruimte groter 
maken, misschien kunnen jullie nu wel de hele woonkamer als 
“verander/ zoek de verschillenruimte” nemen? Of de tuin?

Doen alsof 1
benodigdheden: 
- je lievelingsmuziek
- hulp van je ouder/ verzorger om steeds een etenswaar te 
noemen
- fantasie
- je lijf
- een beetje ruimte om lekker te kunnen bewegen

Wat eet jij het liefst? En wat niet?
Zet een muziekje aan: hoe beweegt jouw lievelingseten? 
Hoe danst een aardappel? Een peer? Een boontje?
Kun jij bewegen als een spekkie? En als een banaan?

Doen alsof 2
benodigdheden:
- fantasie
- hulp van je ouders om in je fantasie mee te lopen door de 
supermarkt.

Heb je wel eens boodschappen gedaan met je vader of 
moeder? Dan weet je vast wel hoe een supermarkt eruit ziet.
Doe alsof je door een supermarkt loopt. Maar; dit is geen ge-
wone supermarkt. In deze supermarkt liggen allemaal dingen 
om te proeven. Neem overal maar eens een hapje van. Hoe zit 
dat eruit? Begin bij de groente-afdeling. Hier liggen worteltjes, 
boontjes, paprika. Lust je dat? Hoe ziet je gezicht eruit als je 
een hapje neemt van de paprika? Zijn er nog meer dingen 
waar jij je tanden in kan zetten?
En, als je nou per ongeluk een hapje neemt uit een hele hete 
peper? Hoe ziet dat eruit?
Loop maar snel door naar de fruitafdeling. Bijt in een hele 
sappige peer, welk geluid maakt het terwijl je deze peer eet? 
Misschien loopt het sap wel langs je mond?
En als je in een te harde appel bijt? Hoe klinkt dat? Hoe ziet 
het eruit als je een banaan eet? Moet je die eerst pellen? Ten 
slotte bijt je in een hele zure citroen. Oei, dat is zuur zeg!
Gelukkig mag je snel door naar de volgende afdeling.
De snoepafdeling: lekker snoepen. Je mag alles proeven. Er 
liggen spekkies, taartjes, lolly’s, schuimblokken etc. Proef 
maar eens goed. Wat was het lekkerst?

En, wat was het leukst om te eten?

Theaterkijktip: 
Eet je bord leeg (4+) van De Toneelmakerij
Leuke theateropdrachten bij deze voorstelling kun je vinden 
op www.toneelmakerij.nl

Boekentip: 
Vrolijk van Mies van Hout (een boek vol emoties)
Kan jij deze emoties ook spelen? Hoe ziet jouw gezicht eruit 
als je je net zo voelt als de vissen in het boek?

https://tflix.nl/eet-je-bord-leeg/


Groep 3, 4 & 5
Tekenen
benodigdheden: 
- je fantasie 
- tekengerei (denk aan stiften, potloden, verf, kwasten, 
papier, wcrollen, karton etc)

Lees onderstaand gedicht (of laat je voorlezen) en teken
er een toepasselijke tekening bij.

Nederland

In dit land zijn de bergen
uitgegumd. Waar veel mensen
zijn moet meer lucht. Adem.

Maar ik houd van bergen.
Ze maken het dal ertussen zo
knus. Wij hebben dus geen dalen.

Wel gras en koeien die dat vlak
moeten maaien. Hier spreekt men
horizontaal en de verte is kaal.

Ted van Lieshout

Zoek de verschillen
benodigdheden: 
- je vader/ moeder/ broer/ zus 
- een kamer  (woonkamer, slaapkamer, keuken)
horloge of stopwatch of kookwekker

Zet de kookwekker op 1 minuut. Je krijgt 1 minuut de tijd om zo 
goed mogelijk naar de kamer te kijken. Hierna ga je naar de 
gang. Je vader, moeder, broer of zus mag nu één ding veran-
deren in de kamer.
Kan jij raden wat het was?
Draai nu de rollen om.
Dit kan natuurlijk ook buiten in de tuin of op het balkon.

Emoties oefenen
benodigdheden: 
- spiegel
- je gezicht
- je lijf

Theater is de kunst van het doen alsof. Doen alsof je je boos, 
blij, verdrietig en/of bang bent hoort daarbij.
Kijk in de spiegel en oefen alle emoties:
Boos, bang, blij, bedroefd, verliefd, verlegen, geïrriteerd, trots, 
chagerijnig, zenuwachtig, verward, jaloers etc.
Let op: zelfs je oren, wimpers en neusvleugels doen mee.
Kun je nu ook je hele lichaam veranderen?
Hoe ziet je lijf eruit als je doet alsof je boos bent? Of blij?
Hoe staan je schouders? En je voeten? Je rug? Je benen? 

Loop eens met wat emoties door het huis. Herkent je vader/
moeder/ broer of zus hoe jij je voelt?

Een krant of toch niet...
benodigdheden:
- je fantasie 
- een krant
- allerlei andere voorwerpen

Je vader of moeder zit misschien wel de krant te lezen.. Alle-
maal heel interessant. Maar; wist je dat een krant ook allerlei 
andere dingen kan zijn?

Ga er maar eens onder liggen. Zo lijkt het wel een dekentje.
Of; ga er eens op staan? Nu is het een snowboard. 
Speel met de krant en laat het van alles worden

Een badlaken (op het strand)
Een rugzak
Een surfplank
Een Vliegend tapijt
Een laptop
Een waaier
Een weegschaal

Weet jij nog meer dingen die de krant zou kunnen zijn?
En hoe werkt dit met andere voorwerpen? Bijvoorbeeld met 
de pollepel uit de keuken?
Is dat geen perfecte microfoon? Of een tandenborstel?

Theaterkijktip: 
Jazz Duzz (6+) van De Toneelmakerij

Boekentip: 
Feodoor heeft zeven zussen van Marjet Huiberts en Sieb 
Posthuma.

https://tflix.nl/jazz-duzz/


Groep 6, 7 & 8
Tekenen
benodigdheden: 
- je fantasie 
- tekengerei (denk aan stiften, potloden, verf, kwasten, 
papier, wcrollen, karton etc)

Lees onderstaand gedicht (of laat je voorlezen) en teken er 
een toepasselijke tekening bij.

Hoofd
Mijn hoofd is soms
te klein voor mij
Het voelt dan
of het bijna barst.
Alsof het boven
schuurt en knarst.

O, mijn hoofd
dat arme hoofd
te veel bedenksels
die naar binnen klimmen.
Het wordt te druk
te druk daar binnen.

Ik ga lopen
in de wind
Ik ga rennen
langs de zee
‘k verzien een hond
en die mag mee.

Theo Olthuis

Zoek de verschillen
benodigdheden:
-  je vader/ moeder/ broer/ zus
- een kamer  (woonkamer, slaapkamer, keuken)
- horloge of stopwatch of kookwekker

Zet de kookwekker op 1 minuut. Je krijgt 1 minuut de tijd om zo 
goed mogelijk naar de kamer te kijken. Hierna ga je naar de 
gang. Je vader, moeder, broer of zus mag nu één ding veran-
deren in de kamer. Kan jij raden wat het was?
Draai nu de rollen om. Dit kan natuurlijk ook buiten in de tuin 
of op het balkon.

Personages
Duik eens in de verkleedkist of in de kast van je vader of je 
moeder. En pak er het gekste kledingstuk uit dat je kan vinden.
Trek het eens aan? Hoe staat het?
Lijk je nu op iemand? Welk personage zou je kunnen zijn?
Een deftige meneer? Een kok, een ober, een heks?
Probeer nu ook je houding eens te veranderen. Als je een heks 
speelt. Loop je dan nog rechtop? 
Dit is leuk om te doen met verschillende kledingstukken. Zet 
eens een hoed/pet op en wie ben je dan? Of loop eens op te 
grote schoenen? Wie kan je spelen als je een overhemd van je 
vader aandoet? Of juist zijn lekker grote trui?
Bedenk eventueel ook een leuke naam voor je personage. En 
hoe oud is het personage?

Emoties oefenen
benodigdheden:
- je gezicht
- je lijf
- een spiegel

Theater is de kunst van het doen alsof. Doen alsof je je boos, 
blij, verdrietig en/of bang bent hoort daarbij.
Kijk in de spiegel en oefen alle emoties: Boos, bang, blij, bed-
roefd, verliefd, verlegen, geïrriteerd, trots, chagerijnig, zenu-
wachtig, verward, jaloers etc.
Let op: zelfs je oren, wimpers en neusvleugels doen mee.
Kun je nu ook je hele lichaam veranderen?
Hoe ziet je lijf eruit als je doet alsof je boos bent? Of blij?
Hoe staan je schouders? En je voeten? Je rug? Je benen?

Loop eens met wat emoties door het huis. Herkent je vader/
moeder/ broer of zus hoe jij je voelt?

Theaterkijktip: 
Liefde (8+) van Maas theater en dans. De voorstelling eindigt 
met een liefdesdans in Bollywood-stijl en jij kunt leren hoe jij 
mee kunt dansen!

Boekentip: 
Lampje van Annet Schaap.

Dialogen schrijven 
Een tekst voor twee acteurs noemen we een dialoog. De een 
zegt iets tegen de ander, waarop de ander dan weer iets 
terugzegt.
Als je dialogen schrijft kunnen ze overal over gaan.
Kun jij een dialoog schrijven over het Coronavirus? Of over 
thuiszitten? Of over verveling?

Hieronder vast een aantal leuke beginzinnen.
A: ik verveel me
B: Wat doe je dan?
A: niks
B: ja, dan zou ik me ook vervelen
A: wat moet ik doen dan?
B: ……..
etc etc.

https://vimeo.com/399104942
https://www.youtube.com/watch?v=ovZUjdgJ1_g&feature=emb_title

