
 



2 
 

BESTE DOCENT 

Binnenkort gaan jullie kijken naar de voorstelling Mannetjes met plannetjes van Onder het Buro. In 

deze lesbrief vindt u wat achtergrond informatie over de voorstelling en inspirerende opdrachten 

voor de kinderen! De opdrachten zijn gemaakt als voorbereiding en verdieping op de voorstelling. Er 

staat bij de opdracht of hij voorafgaand of na afloop van de voorstelling uitgevoerd kan worden. Er is 

een lesbrief voor groep 1/2 en één voor groep 3/4. 

Heel veel plezier met de voorbereidingen en de voorstelling. Tot dan! 

 

DE VOORSTELLING 

De mannetjes zijn op weg. Ze zijn onderweg naar hun favoriete plek in het bos. In hun armen hebben 
ze takken, planken, touw, dekens… Ze gaan namelijk een hut bouwen! Tenminste, dat denken ze. 
Maar op hun favoriete plek in het bos vinden ze iets wel heel erg vreemds. Een kooi! Een kooi met 
een vogeltje erin! Naast de kooi ligt een briefje. 
“Wat fijn dat jullie mijn vogeltje hebben gevonden! Ik kan er niet meer voor zorgen en daarom 
moeten jullie dat voor me doen. Liefs, Oma. PS: wat je ook doet, laat de vogel niet uit de kooi!” 
De plannetjes van de mannetjes veranderen!  
Nu hebben ze geen hut maar een kooi met een vogel! Te gek! Wat zullen ze daar eens mee gaan 
doen? Niet uit de kooi laten zegt oma, maar vogeltjes horen toch te vliegen? Hij komt heus wel weer 
terug! 
Of niet? De mannetjes gaan aan de slag. 
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DE MAKERS  

 

Stichting ‘Onder het Buro’ 

Welk kind heeft niet zijn eigen bijzondere wereld gemaakt onder het bureau van zijn of haar ouders? 
We bouwden er droomkastelen. Lagen op de loer voor de naderende vijand. Verstopte ons voor 
grote reuzen en versloegen hier menig vijand. Met juiste hoeveelheid fantasie en beleving kon het 
bureau een boot zijn, een vliegtuig, een berg, een grot, een hut, een planeet en ga zo maar door. 
Soms stil in ons eigen hoofd en soms voor het hele gezin om aan mee te doen. Het bureau kon alles 
zijn zolang wij er mochten spelen en onze fantasie de vrije loop mochten laten.Wij van Onder het 
Buro vinden het prikkelen van de beleving en het tot leven brengen van de fantasie het belangrijkste 
aspect van theater en cultuur. Wij hopen met al onze activiteiten het gehele publiek te inspireren om 
meer te spelen. Of je nou een hut bouwt onder een bureau of de administratie er boven op moet 
doen. Iedereen kan wat extra aanzetjes gebruiken om meer te spelen en fantaseren. 
 
Jeugdtheater is de allerleukste vorm van kunst en cultuur en daarom maken wij voorstellingen voor 

kinderen en jongeren. Wij van Onder het Buro vinden het prikkelen van de beleving en het tot leven 

brengen van de fantasie het belangrijkste aspect van theater en cultuur. 

 

Ana Lozica  

Het idee om ‘Mannetjes met Plannetjes’ te maken kwam bij Ana omdat ze vond dat er te weinig 

stoere peutervoorstellingen waren. Daarom produceerde ze in samenwerking met Onder het Buro 

deze voorstelling. Ana studeerde in 2010 af als theaterdocent aan de ArtEZ Hogeschool voor de 

Kunsten in Arnhem. Sindsdien is ze werkzaam als theaterdocent en theatermaker voor verschillende 

gezelschappen en culturele instellingen.  

 

Voor meer informatie over de voorstelling of leuke spelletjes, bezoek de website! 

www.mannetjesmetplannetjes.com of www.onderhetburo.com  

 

http://www.mannetjesmetplannetjes.com/
http://www.onderhetburo.com/
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LESBRIEF GROEP 3/4: 

 

Voorafgaand aan de voorstelling  

 

Opdracht 1 

Wie:   De kinderen in de klas 

Wat:  Kringgesprek over eigen plannetjes  

Waar:  In de klas – kring 

 

Je vertelt de kinderen kort waar de voorstelling over gaat waar ze heen gaan. De mannetjes vinden 

een kooi met een vogel erin. Op de kooi staat geschreven ‘laat de vogel niet uit de kooi’, maar 

vogeltjes horen toch te vliegen? In de voorstelling bedenken de mannetjes allemaal plannetjes om de 

vogel te vangen. 

 

Ga in gesprek met de kinderen. Hebben ze ook wel eens iets gedaan wat ze eigenlijk niet mochten 

doen? Hebben ze toen ook plannetjes bedacht om het weer op te lossen? Ging het plannetje goed? 

Of juist niet? 

 

Opdracht 2 

Wie:  De kinderen in de klas 

Wat:  Een plannetje tekenen  

Waar:  In de klas 

Materialen: Blz. 6, kleurpotloden en schrijfpotlood  

 

In de kring hebben de kinderen het gehad over plannetjes. Nu kunnen de kinderen hun eigen 

plannetje uit tekenen. Ze kunnen natuurlijk ook zelf een plannetje bedenken/verzinnen en deze uit 

tekenen. Laat ze op de regels onder de tekening in het kort hun plannetje schrijven.  

 

Na afloop van de voorstelling  

 

Opdracht 3  

Wie:  De kinderen in de klas 

Wat:  Nagesprek over de voorstelling 

Waar:  In de klas - kring 

 

Hieronder vindt u mogelijke vragen om te stellen, eigen vragen mogen natuurlijk ook. De vragen 

kunnen aangepast worden naar verschillende ontwikkelingsniveaus. Ieder antwoord is goed, 

aangezien kinderen kijken vanuit hun eigen belevingswereld.  

 

Wie speelde er in de voorstelling? 

Wat heb je gezien? Wat deden ze? Waar waren ze? Wat voelde je bij de voorstelling?  

Deed het je ergens aan denken? Wat denk je dat ze bedoelen met de voorstelling?  

Wat kan je, je nog goed herinneren van de voorstelling?  

Kunnen jullie nog meer plannetjes bedenken om de vogel te vangen? 
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Opdracht 4 

Wie:  De kinderen in de klas 

Wat:  Theateropdracht  

Waar:  Speellokaal  

 

Begin in een zittende kring en bespreek wat een vogel allemaal heeft (vleugels, snavel, etc.). Vertel 

dat de kinderen zo meteen allemaal vogels worden. Maak van te voren duidelijke afspraken wat de 

vogels wel en niet mogen. De kinderen transformeren in vogels en vliegen door het lokaal. Op welke 

manieren kan je allemaal een vogel nadoen? Kijk naar de kinderen en geef een aantal die eruit 

springen de beurt om het aan de rest te laten zien. Kan de rest die vogel ook nadoen? 

 

Verdeel de kinderen in groepjes van 4. Ieder groepje bedenkt samen een plannetje om de vogel te 

vangen. Dit kunnen plannetjes uit de voorstelling zijn, maar ook zelfbedachte plannetjes. De kinderen 

maken hier een klein toneelstukje van. Kan het publiek raden welk plannetje ze uitgespeeld hebben? 

 

Geef de kinderen de volgende vragen mee: Wie zijn ze? Waar zijn ze? Wat doen ze? Dit helpt ze om 

het toneelstukje vorm te geven en de opdracht duidelijker te maken. Ook kan het jou als leerkracht 

helpen om de kinderen te begeleiden in het proces.  

 

Tip: Ga als de kinderen zijn begonnen, bij ieder groepje langs en kijk waar ze hulp nodig hebben. Je 

kan er ook voor kiezen van te voren plannetjes op papier te zetten en dit aan ieder groepje uit te 

delen. Zo kader je de opdracht meer.  

 

Opdracht 5: 

Wie:  De kinderen in de klas  

Wat:  Vogel maken  

Waar:  In de klas 

Materialen:  Tekenpapier, wasco en ecoline  

 

Laat de kinderen op het digibord plaatjes van verschillende vogels zien. Vertel dat ze zelf een vogel 

gaan tekenen. Als ze deze vogel gemaakt hebben, kleuren ze hem in met wasco.  

Als de vogel helemaal ingekleurd is en er eventueel nog wolken of andere figuren bij gemaakt zijn 

met wasco, bestrijken ze de tekening met ecoline.  
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