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docenten lesbrief
‘Protest met een staartje’
Red moeder natuur

Als haar koningin op sterven ligt omdat de mens gif blijft spuiten, vindt Ming Yu, een
dappere Chinese honingbij dat het genoeg is! Ze vraagt een aantal dieren die op de lijst van
meest bedreigde diersoorten staan: de Siberische tijger, de Javaanse neushoorn, de ijsbeer
en een maki uit Madagaskar om samen met haar naar het Vredespaleis te reizen om de
mens aan te klagen. Onderweg ontmoeten ze een walvis, die bedolven is onder het plastic in
de oceaan. Zij gaat ook mee naar Den Haag. Veel gevaren bedreigen hen. Bereiken zij het
Vredespaleis om te protesteren?
Gelukkig is er de Nationale Vogel, juffrouw Grutto, die hen wegwijs maakt. Door middel van
spel, videoanimatie en liedjes wordt duidelijk wat voor gevolgen het gedrag van de mens
heeft voor de aarde.
Wat kunnen kinderen zelf doen om de natuur te redden? Briza laat ook zien hoe het is je
land te ontvluchten door middel van een gevaarlijke reis, zoals veel vluchtelingen doen.
Het is een voorstelling met dans en livemuziek over een belangrijke kwestie, maar ook met
veel humor!
Voor wie is de theater-muziekvoorstelling
De voorstelling richt zich op leerlingen van groep 3-4 en 5-6 van het primair onderwijs.
Bij welke leerlijn sluit de voorstelling aan
De voorstelling sluit aan bij zowel de muziekleerlijn als de interdisciplinaire leerlijn, de
voorstelling is een mix van muziek, theater, film en muwltimedia.
Bij welke leerlijnthema’s sluit de voorstelling aan
Onze stad: de dieren uit de voorstelling gaan naar Den Haag, naar het Vredespaleis om te
protesteren en te strijden voor een beter milieu.
Utopia: de dieren uit de voorstelling willen de wereld verbeteren, schoner en gezonder maken
voor iedereen.
Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit verschillende elementen:
(deze) instructiebrief voor de leerkrachten;
diverse werkbladen voor de leerlingen.
Lessuggesties voor op school
Het is aan te raden het lesmateriaal te behandelen met de groep. De leerlingen zullen hierdoor
goed voorbereid zijn en de voorstelling daarna beter verwerken. De opdrachten zijn voor twee
leeftijdsgroepen/niveaus samengesteld.
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Hoofdthema’s van de voorstelling en het lesmateriaal
Hoe kunnen we beter omgaan met de aarde en het milieu;
Welke dieren worden met uitsterven bedreigd en hoe kunnen we voorkomen dat ze uitsterven?
Wat kunnen we zelf doen om er voor te zorgen dat de aarde niet vervuild raakt en kapot wordt
gemaakt.
Aansluiting/raakvlakken bij vakken en bijbehorende kerndoelen
Nederlands: 1 t/m 3, 5, 6, 8, 9,
Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 38, 41, 47, 49, 50
Didactische elementen
Bij het maken van de voorstelling en het lesmateriaal zijn de volgende didactische elementen
opgenomen:
De leerling krijgt basisvaardigheden aangeboden op het terrein van waarneming, verbeelding,
conceptualisering en analyse, de leerling ontwikkelt deze vaardigheden via receptie, reflectie en
productie;
De voorstelling draagt bij aan taalbeheersing, aan ontwikkeling van muzikale creativiteit, aan de
ontwikkeling van cultureel burgerschap en cultureel zelfbewustzijn.
Bijzondere muziekinstrumenten uit de voorstelling
Kazoo, mondblaasinstrumentje;
Melodica, blaaspiano;
Regenstick, een buis die bij omkering een regengeluid maakt;
Pennywhisle, fluitje;
Brushes, trommelstokjes;
El cajon, dit is een nieuw instrument, het is een combinatie van een digitale en een akoestische
Caja, met speciale effecten. De caja, komt uit Zuid-Amerika, het is een houten kist die met de
handen wordt bespeeld;
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Achtergrondinformatie
Boeken te leen bij de (Centrale) Bibliotheek te Den Haag
Kijk ook op www.bibliotheekdenhaag.nl

Thema: Red de aarde
Hoe word je groen, 101 tips om de aarde te redden, Jaqueline Wines, vanaf 10 jaar;
Groene stapjes, Glenn Murphy, Hoe eenvoudige ideeën een wereld van verschil kunnen maken
voor onze aarde, vanaf 10 jaar;
Luchtvervuiling, red onze planeet, Angela Raystan, vanaf 8 tot 10 jaar;
Gooi maar weg, Rindert Kromhout en Eric Smaling, vanaf ca. 10 jaar;
Bedreigde diersoorten, Red de wereld, Mike Unwin, vanaf ca. 11 jaar;
Dieren in het wild, Arthus Haswell, vanaf 11 jaar;
Plastic soep, Jesse Goossens, over hoe plastic zich ophoopt in de oceanen, 12 +;
Een vieze planeet, Steve Parker, oorzaken en gevolgen van vervuiling en wat er aan te doen is,
vanaf ca. 10 jaar.
Thema: bedreigde diersoorten
Midden in de nacht, Clavis Hasselt, Een jongetje wordt wakker met een Siberische tijger naast
zich in bed, vanaf 4 jaar;
Maki, o.a. Anita Ganeri, hoe leven maki’s, vanaf ca. 5 t/m 7 jaar;
Mijn leven in het wild, Maki, Meredith Costain, Stuart Carter, een jonge maki groeit op tot een volwassen dier, vanaf ca. 5 jaar;
Bij hoort erbij, Ad Plomp, informatie over het leven van de honingbij, vanaf ca. 10 jaar;
Pier de mier en de honingbij, Lizzie van Pelt en Jos Bamps, prentenboek vanaf 4 jaar;
De walvis, Anton Kos en Hilde Cammel, over leven van de walvis en walvisvangst, geen leeftijdvermelding;
Walvis, David Lucas, Lieke van Duin, prenten boek, een grote walvis verplettert het stadje waar
Ben woon, vanaf ca. 4 jaar;
De kleine walvis, Benji Davis, Edward van de Vendel, prentenboek, Boy sluit vriendschap met een
kleine walvis, vanaf ca. 4 jaar;
Ik ben een ijsbeer, o.a. Steve Macleod, kennismaking met de walvis in kleurenfoto’s, vanaf 6 jaar
IJsbeer, o.a. Katie Marsico, hoe leven ijsberen, samen lezen vanaf ca. 6 jaar;
Zeg kleine grutto, wat zoek jij toch?, o.a. Vera de Backer, weetjes en een liedje over de grutto,
vanaf 4 t/m 7 jaar.
Websites en cd, dvd
DVD Wild Siberian Tiger/Wilde Tijgers uit Siberië, documentaire, niet geschikt voor kinderen onder
de 6 jaar.
Websites
www.wnf.nl
Het Wereld Natuur Fonds beschermd de natuur op verschillende plekken wereldwijd.
www.rangerclub.nl
De jeugdclub van het Wereld Natuur Fonds voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Lees in de dierenbieb
alles over wilde dieren of speel een van de dierengames. Ook zijn er spreekbeurtpakketten voor
kinderen en kun je lespakketten voor groep 4 t/m 8 downloaden.
www.greenpeace.nl,
Greenpeace gaat voor sterke bossen, duurzame landbouw, gifvrijewereld, levende oceanen en
schone energie.
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www.greenpeacekids.nl
Kindersite van Greenpeace, onder andere vijf onderwerpen: schone energie, sterke bossen,
levende oceanen, duurzame landbouw en gifvrije wereld.
www.natuurmonumenten.nl
Natuurmonumenten is de beweging van mensen met hart voor de natuur. Zij willen mensen,
van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via hun
achterban. Ze activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven.
www.weccycle.nl
Wecycle wil zoveel mogelijk elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste)
inzamelen en garandeert een optimale recycling. Hierdoor komen schadelijke stoffen niet in
het milieu terecht en hoeven er minder primaire grondstoffen te worden onttrokken aan de
natuur. Wecycle biedt gratis lesmateriaal (groep 5-6) voor scholen via Wecycle City.
Daarnaast kunnen scholen meedoen aan de jaarlijkse inzamelactie. Jonge mensen leren zo
dat elektrische apparaten niet thuishoren in de vuilnisbak en de school spaart voor een
boekenpakket of een goed doel.
www.natuurinformatiel.nl
Veel natuurinformatie.
www.naturalis.nl
Natuurhistorisch museum in Leiden. Naturalis Biodiversity Center wil de biodiversiteit
beschrijven, begrijpen en verklaren. Voor het welzijn van de mensen en het voortbestaan
van de aardse natuur. Hebben de leerlingen zelf iets bijzonders gevonden en willen ze weten
wat het is? Of hebben ze een natuurvraag waarop het antwoord niet zomaar op internet of
in boeken te vinden is? Dan kunnen ze terecht bij het Natuur Informatie Centrum van
Naturalis. Ze krijgen snel antwoord als ze een bericht sturen naar nic@naturalis.nl. Ze kunnen zelf
op zoek naar het antwoord op de vraag
natuurinformatie.nl
Hier staan vijfduizend artikelen over allerlei natuuronderwerpen en verschillende
determinatiesleutels.
www.milieu.net
Platform vóór en dóór natuur- en milieuorganisaties
www.njn.nl
Nederlandse jeugdbond voor Natuurstudie
Thema: dierentuinen
www.wildlands.nl de nieuwe dierentuin in Emmen is open gegaan op 3 mei 2016.
www.diergaardeblijdorp.nl Dierentuin in Rotterdam
Thema: mensenrechten
www.vredespaleis.nl bezoekers informatie/onderwijs
In een speciaal ontvangst voor scholen wordt de geschiedenis van Vredespaleis en het werk dat
de instellingen in het gebouw verrichten, op interactieve wijze voor het voetlicht gebracht.
Het programma wordt in overleg met de begeleider zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op het
niveau van de groep.

De voorstelling
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Voor alle groepen
Hieronder een tekst om in eigen woorden te vertellen of voor te lezen aan de klas, laat als
het mogelijk is de trailer van de voorstelling aan de groep zien, zie de link:
https://www.youtube.com/watch?v=jubGIkR1lrY
Als haar koningin op sterven ligt omdat de mens gif blijft spuiten, vindt Ming Yu een dappere
Chinese honingbij dat het genoeg is! Ze gaat op reis naar het Vredespaleis in Den Haag, ze heeft
gehoord dat daar rechters zijn, die zouden kunnen helpen om de mensen aan te klagen. Mensen
moeten de dieren en de natuur nu maar eens met rust laten en gaan inzien dat het zo niet langer
gaat! Ming Yu gaat een oproep doen aan de mensen om te stoppen met het vervuilen en vernielen
van de natuur en de aarde.
Op haar reis zoekt Ming Yu nog meer bedreigde dieren op en vraagt hen om met haar mee te
gaan naar Den Haag. Ze gaat eerst naar Madagaskar, daar vraagt ze Katta mee, een ringstaartmaki. De ringstaartmaki’s worden bedreigd omdat de bossen waar ze in leven worden gekapt om
er rijstvelden aan te leggen. Ook voeren de mensen oorlog en hebben ze geen geld over voor het
beschermen van dieren.
Ming Yu en Katta gaan naar Java (dat ligt in Indonesië) en vragen Rhino mee, de neushoorn. Op
Java leven nog maar zestig neushoorns. De mensen jagen op de neushoorns omdat ze geloven
dat de hoorn geluk brengt en magische krachten heeft.
Vanuit Java gaan ze met z’n drieën naar Siberië en vragen Harimau mee, de Siberische tijger.
Tijgers worden daar bedreigd doordat de mensen de bossen kappen en er geen leefruimte
overblijft voor hen.
Met zijn vieren gaan ze naar de Noordelijke ijszee en ontmoeten Baleana, de walvis. Baleana gaat
ook mee naar Den Haag. Ze heeft genoeg van alle plastic troep in de zee waar ze steeds maar
tussen zwemt.
Onderweg ontmoeten ze Ursus de ijsbeer, hij drijft op een ijsschots in de zee. Door de opwarming
van de aarde is de ijsschots losgeraakt van de Noordpool. Met zijn zessen vervolgen ze de tocht.
Het is een gevaarlijke reis, maar uiteindelijk bereiken ze Den Haag. Daar wacht hen nog een
spannend avontuur, maar ze krijgen hulp van juffrouw Grutto, zij komt op voor alle grutto’s. De
grutto is een de Nederlandse vogel die ook bedreigd wordt.
Alle kinderen die naar de voorstelling komen kunnen Ming Yu en haar vrienden helpen! Tijdens de
voorstelling is er muziek en dans en het wordt een vrolijke boel!
Na de voorstelling, kringgesprek (voor alle groepen)
Praat na over de muziekvoorstelling. Hoe vond iedereen het? Welke liedjes uit de voorstelling
vond je het mooist en waarom? Wat kunnen de mensen doen om bedreigde diersoorten en de
natuur beter te beschermen? Wat kun je zelf doen?
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Aanvullende informatie over de lesbrief voor de leerlingen tentoonstellingsopdracht
voor groep 5-6
Op het leerlingenwerkblad staat een opdracht om een tentoonstelling te maken over de
dieren die in de voorstelling voorkomen. Als de leerlingen een tentoonstelling hebben
gemaakt is het leuk als ouders en andere leerlingen van de school komen kijken. Het is
mogelijk om voor het Wereld Natuur Fonds geld in te zamelen. Zet bijvoorbeeld een hoge
hoed neer of verkoop kaartjes. Het geld kan gestort worden aan het Wereld Natuur Fonds
op rekeningnummer NL31 RABO 0300 0000 30, onder vermelding van de naam van de
school.Je kunt ook van de tentoonstelling een foto sturen (hoge resolutie, 150 dpi - 300 dpi)
aan BRIZA: info@briza.nl. Laat de leerlingen er een korte tekst bij maken: hoe het was om
deze tentoonstelling te maken? Wat vonden ze van de voorstelling over bedreigde dieren?
Welk dier vonden ze het meest bijzonder? Wat kunnen we doen om beter met de natuur en
de dieren om te gaan? De theatermakers van Briza sturen de foto’s naar de redactie van het
kindermagazine van het Wereld Natuur Fonds, de TamTam (voor kinderen van 6 – 12 jaar). De
redactie kiest de beste foto uit om te publiceren in dit blad. De mooiste tentoonstelling mag ook
nog eens in het Zeeheldentheater komen te staan. Op de website van Briza is het allemaal te
volgen.
Meer informatie over de voorstelling
Meer informatie is te vinden op www.briza.nl
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