lesmateriaal Aap Noot Mies

Aap Noot Mies
educatieve voorstellingen voor het primair
onderwijs, groep 1-2, en 3-4.
Liedjes, melodietjes, gedichtjes en theater wisselen
elkaar af. Samen spelen, delen en leren draagt bij
aan de positieve ontwikkeling van het kind.
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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 multimedia.

Door op speelse wijze de jonge kinderen
uit eigen ervaring te laten beleven dat de
verscheidenheid in onze samenleving juist heel
bijzonder is en iets is om trots op te zijn.

Lessuggesties voor op school

Kunst, cultuur, maatschappij en samenleving.

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.

Bij welke kerndoelen sluit het
project aan?

Hoofdthema’s van de voorstelling
en het lesmateriaal

In welke aandachtsgebieden
passen de doelstellingen van het
project?

Mens en samenleving
kerndoel 34, 37
Kunstzinnige oriëntatie
kerndoel 54
Nederlands
kerndoel 1, 9, 12

Bij welke leerlijnthema’s- en
disciplines sluit het aan?

Identiteit, verhalen, muziek en interdisciplinair.

Aan welke deelthema’s sluit het
aan?

Vriendschap, pesten, leren samenwerken, leren
delen en leren samenspelen.

Wat is de aanleiding van het
project?

Steeds meer scholen in Den Haag worden wit
of zwart, zijn ‘arm’ of ‘rijk’, of op z’n Haags
zand of veen. De segregatie neemt enorm toe.
Briza wil graag een programma maken voor
kinderen in de leeftijd van 4 - 8 jaar om zaken
als pesten en buitensluiten tussen kinderen
uit verschillende culturen en met verschillende
achtergronden op een speelse manier
bespreekbaar te maken in de klas. Meestal zijn
programma’s op dit vlak meer gericht op de
bovenbouw van het basisonderwijs terwijl juist
op jonge leeftijd de basis kan worden gelegd,
zonder de nadruk te leggen op de verschillen.
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Wat maakt het project bijzonder?

1. Vriendschap;
2. Samen spelen is plezier voor iedereen;
3. Waarom het belangrijk is om elkaar niet
buiten te sluiten.
Doel van het project
- Een bijdrage leveren aan het geven van meer
zelfvertrouwen en meer respect en tolerantie
naar andere kinderen. ‘Iedereen is anders, maar
toch hetzelfde’ is de belangrijke boodschap.
- Briza wil een stukje bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zodat
zij in de toekomst beter in de samenleving
kunnen participeren.
- Met muziek, liedjes, bewegingen en sketches
wordt ook de interesse voor cultuur en kunst
gewekt.

Didactische elementen

Bij het maken van de voorstelling en het
lesmateriaal zijn de volgende didactische
elementen opgenomen:
- De voorstelling draagt bij aan taalbeheersing,
aan ontwikkeling van muzikale creativiteit, aan
de ontwikkeling van cultureel burgerschap en
(cultureel) zelfbewustzijn, het ontwikkelen van
diverse vaardigheden: waarnemen, verbeelden
via receptie, reflectie en productie.
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Bijzondere muziekinstrumenten uit
de voorstelling
Kazoo, mondblaasinstrumentje;
Regenstick, een buis die bij omkering een
regengeluid maakt;
Pennywhisle, fluitje;
Brushes, trommelstokjes met haar;
El cajon, een houten druminstrument, geeft
een combinatie van een digitale en een
akoestische speciale effecten.
Caja, uit Zuid-Amerika, een houten kist die met
de handen wordt bespeeld;
Ukelele, komt oorspronkelijk uit Madeira,
het is een snaarinstrument dat hoort tot de
luitachtigen, die weer zijn onderverdeeld in de
gitaarfamilie.
Accordeon, vroeger trekzak genoemd, waarbij
lucht wordt geperst om tonen te horen, aan
de ene kant akkoorden aan de andere kant de
melodie.
Verder wordt er gespeeld op een basgitaar en
piccolo.

Muzikanten
Tamara van der Loo
Spel & Zang

Jan Erik Noske
Dwarsfluit, Piccolo,
Ukelele, Accordeon
Spel & Zang

Gregory Vanhouttem
Percussie, Caja
Spel & zang

c

Andrea Noske
Spel & Zang

Akasama-i
allen: Spel & Zang

Manna
Bambobiem
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Kinderboeken

Te leen bij de (Centrale) Bibliotheek te Den
Haag. Kijk ook op www.bibliotheekdenhaag.nl

Vriendschap

Vriendjes van overal, Vivian den Hollander, met
veel illustraties, vanaf 4 jaar. De juf gaat een
kindje adopteren uit China, de kinderen gaan
iets leuks bedenken voor als ze terug komt.
Wie wil er met me spelen? Marly van Otterloo,
prentenboek met illustraties, vanaf 4 jaar.
Doortje verhuist naar een andere stad, ze gaat
op zoek naar vrienden.
Super vrienden, Fiona Rempt en Noelle Smit,
prentenboek met kleurentekeningen, vanaf 3
jaar. Slak krijgt cadeautjes voor zijn verjaardag.
Kikker vindt een vriendje, Max Velthuis,
prentenboek, vanaf 4 jaar. Kikker vindt een
beertje, ze worden dikke vrienden, maar dan wil
beertje terug naar waar hij vandaan kwam.
Wolf zoekt een vriend, Mei Matsuoka,
prentenboek, vanaf 5 jaar. Wolf heeft geen
vrienden en schrijft een boek over Aardige Wolf.
Anna’s vader op missie, Marian SchalkMeijering, leesboek, vanaf 8 jaar. Anna sluit
vriendschap met een meisje uit haar buurt, ze
komt uit Afghanistan.
Actie op de manege, Suzanne Knegt, leesboek,
vanaf 8 jaar. Lisa sluit vriendschap met een
meisje uit dat gevlucht is uit Syrië.

Samenwerken

Samenwerken, Celeste Snoek, kijk lees en
vertelboek, vanaf 7 jaar. Tirza leert dat dingen
beter gaan als je samenwerkt.
De beestenbende, Nicole van Heeswijk,
leesboek, vanaf 8 jaar. Demi verzorgt samen
met haar vrienden een vogel en een puppy,
haar ouders mogen van de puppy niets weten.
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Ruzie

Boris is de liefste, Marly van Otterloo,
prentenboek met collages, vanaf 4 jaar, De
honden Boris en Storm zijn vrienden, maar
door een logeerpartij worden ze jaloers op
elkaar.
De ruzie, Ingrid Gordon, prentenboek, vanaf 4
jaar. Muis en kikker krijgen ruzie.
Pesten, Irene Heim, met illustraties, vanaf ca.
7 jaar. Fantasieverhalen over dieren en pesten,
om samen te lezen en er over te praten.

Onzeker zijn

Ik ben verlegen, Karen Bryant-Mole,
prentenboek, vanaf 4 jaar voorlezen, zelf lezen
vanaf 7 jaar. Hoe het voelt als je verlegen bent.
Angstige eekhoorn, Melanie Watt, prentenboek,
vanaf 4 jaar. Eekhoorn zoekt een vriend,
hij weet hoe deze er uit moet zien, maar hij
belandt in een onverwachte situatie.
Boektip voor de leekracht: Beeldscherm
Beelden, opvoeden in het digitale tijdperk. door
Edmond Schoorel, Uitgevrij Christofoor. invloed
digitale tijdperk op onder andere het spelen.

Websites
http://www.kidstegengeweld.nl/
Deze kindersite geeft informatie over wat je
kunt doen tegen agressie en geweld, van
pesten tot vechten. Een oproep aan kinderen
om er wat aan te doen. Op deze website vind
je alle informatie over KidsTegenGeweld, Kids
Clubleden, KidsTeams en ideeën voor projecten
op school of in de buurt...
E-mail: info@kidstegengeweld.nl
Telefoon: 071 - 367 22 00.
http://www.kinderpleinen.nl/godsdiensten.html
Site vol met informatie voor kinderen over
godsdiensten, feesten in andere culturen,
oosterse muziekinstrumenten en veel meer.
http://www.moed.nl/kinderen/
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De muziek voorstelling
AAP NOOT MIES
Voor alle groepen
Hieronder link met de trailer van de voorstelling
om aan aan de groep te laten zien
https://www.youtube.com/
watch?v=TQ8vlXMPS8k
Samen spelen
Vroeger leerden de kinderen het AAP NOOT
MIES uit hun hoofd, in die tijd waren er nog
geen computers, iPads, en iPhones. Kinderen
speelden veel op straat en op het schoolplein.
Kinderen van nu spelen natuurlijk ook buiten,
maar het samen spelen op het schoolplein
verandert met het digitale tijdperk mee. De
iphone of ipad is bij jonge kinderen vaak al
vroeg geïntroduceerd. De kant en klare beelden
geven soms weinig ruimte voor de eigen
fantasie. Het gevaar is dat kinderen (thuis) veel
binnen zitten en niet met elkaar spelen en dus
ook niet of nauwelijks bewegen.

Hinkelspel

Touwtje springen

De voorstelling laat zien dat samen spelen
leuk is, door samen te spelen leer je elkaar
kennen en daardoor elkaar waarderen. Met
‘echt’ spelen ontwikkelt een kind het creatieve
vermogen en spiegelt de wereld om zich
heen en leert de wereld om zich heen beter
begrijpen. Daarbij is veel bewegen tijdens het
spelen natuurlijk ook essentieel.
Zakdoekje leggen

Pieter Bruegel, de oude kinderspelen, olieverf
op paneel, 118x161 cm, 1560

Samen spelen op iPad
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Spelletjeswijzer
Hieronder uitleg van een aantal ouderwetse
spelletjes voor in de klas of op het schoolplein.
http://archief.trending.nl/artikel/fun/14-typische-spelletjes-van-vroeger-die-kinderen-nubijna-niet-meer-spelen

Pestgedrag in de klas

Meld je klas aan bij Kids tegen geweld
http://www.moed.nl/kinderen/kids_tegen_
geweld/

Tips voor de leerlingen

• Praat met elkaar over pesten.
• Accepteer dat iedereen anders is en hierdoor
uniek.
• Je bent veel stoerder als je nee zegt tegen
pesten en niet meedoet.
• Help elkaar om op een leuke manier met
elkaar om te gaan.
• Lach met elkaar en niet om elkaar.
• Geef elkaar een compliment als je vindt dat
iemand iets goed doet.
• Help de ander door naast hem of haar te gaan
zitten, of te spelen als je ziet dat iemand alleen
is.
• Als er iets is vertel het altijd aan de juf of
meester of aan je ouders.

10 tips tegen pesten (voor 6+)

1 Praat veel met elkaar over pesten
2 Je bent stoerder als je nee zegt en niet
meedoet met pesten
3 Als er iets is vertel het altijd aan je juf,
meester en ouders
4 Probeer jezelf te verplaatsen in degene die

wordt gepest

5 Zet geen groepjes tegen elkaar op, maar zoek
elkaar op
6 Stop uitsluiten, discrimineren, roddelen met
woorden, briefjes, internetten of telefoon
7 Chanteren en (be) dreigen doen wij niet, ook
niet fysiek. Stoeien mag, vechten niet.
8 Kom voorzelf of, geloof in jezelf en laat niet
over je heen lopen
9 Help een gepest kind en sluit nooit iemand uit
10 Lach met elkaar en niet om elkaar.
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Kringgesprek met de klas na afloop van
de voorstelling
Ga na afloop van de voorstelling met de
leerlingen in een kring zitten om te bespreken
wat ze hebben gezien. Vragen die je kunt
stellen:
Wat vonden ze van de voorstelling?
Welk lied vonden ze het mooist?
Wat hebben ze er van begrepen?
Samen spelen is leuk, maar hoe maak je het
leuk voor iedereen uit de klas, hoe kun je dit
doen?
Wat kun je doen je als je ziet dat er geplaagd
wordt of als er een kind niet mag meedoen?
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Werkbladen
Voor klas 1-2

Tekening maken voor een leerling uit de
klas
Laat de leerlingen een leuke vrolijke tekening
maken voor een kind uit de klas dat ze niet zo
goed kennen. Als ze het geven, vertellen ze
wat ze hebben gemaakt en waarom,

Voor klas 3-4

Maak een kaart voor een leerling uit de
klas

De leerling maakt een kaart voor iemand in
de klas die hij niet zo goed kent. Hij schrijft er
iets aardigs/vrolijks op, of stelt een vraag. Bij
het geven leggen ze het uit en volgt er een
gesprekje met elkaar over.

Voor klas 1-2 en 3-4

Bouw een vriendschapshuisje met
natuurlijke materialen of klei

De leerlingen zoeken buiten in het bos, in het
park, op het schoolplein, natuurlijke materialen
om een vriendschapshuisje(s) te maken. Maar
het kan ook van ander materiaal gemaakt
worden, van klei of karton bijvoorbeeld.

Laat de leerlingen (in groepjes of met de klas)
iets bouwen dat in de klas kan blijven staan.
Het huisje staat symbool voor vriendschap
in de klas, is er ruzie, dan gaan de deurtjes
bijvoorbeeld dicht, is alles weer goed, dan
mogen de deurtjes weer open. De leerlingen
kunnen misschien iets kleins/persoonlijks in het
huisje leggen, een foto’tje, een steentje etc.

Regent het buiten in de pauze?
Samen binnen spelen

Voor klas 3-4

Happertje maken van papier

Alle klassen

Zelf sokpopjes maken (groep 1-2 met
hulp van oudere kinderen) en 3-4

Tijdens de muziekvoorstelling worden
sokpopjes gebruikt, het is leuk als de leerlingen
zelf ook een sokpopje maken en dit meenemen
naar de voorstelling. Tijdens de voorstelling is
er dan een moment dat ze mee mogen doen.
Kijk op het bijgevoegde werkblad voor de
instructies.

7

Eerst vraag je de ander om een getal te
noemen; dit is het aantal keer dat je gaat
‘happen’. Vervolgens maak je het flapje open
waar je op beland bent en stel je de vraag
die hier in staat. Vragen die je kunt stellen
aan elkaar: wat wil je later worden, wat is je
lievelingsliedje of welk eten vind jij heel vies?
Maar je kunt er natuurlijk zelf ook allerlei vragen
bij verzinnen. Op de werktekening aan het
einde van de lesbrief staat de uitleg hoe je dit
maakt.

Touwtje over pakken voor groep 3-4

Hier een link van een filmpje op YouTube, er is
nog meer te vinden, maar dit is een voorbeeld
https://www.youtube.com/
watch?v=lz3GtBLrPzY
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Liedjes om mee te zingen
tijdens de voorstelling!

Oefen het refrein met de kinderen!
Alle kleurtjes zijn oké

Kijk eens even met ons mee
Om je heen en op teevee
Hoeveel mensen ruzie maken
Over God en al die zaken

Om in te studeren met de kinderen!
Aap Noot Mies
(Op de melodie van “hoedje
van papier”)
Aap, Noot, Mies, allemaal met elkaar
Aap, Noot, Mies, samen met elkaar
Samen spelen is zo fijn
Niemand hoeft alleen te zijn
Aap, Noot, Mies, samen met elkaar

Schreeuw maar even met ons mee
Loop toch niet zo dom te kwaken
Dat is toch niet belangrijk?!
Jullie moeten vrede maken!
Refrein
En alle kleurtjes zijn oké
We zingen, spelen, roepen olé
Ja alle kleurtjes zijn oké
We zingen en dansen en roepen olé
We zingen en dansen en roepen olé
(allen kort) Olé
Dans maar even met ons mee
Over straten, over daken
Roep maar tegen de premier
Wij willen juist een feestje maken
Dek maar even met ons mee
Een tafel met een tafellaken
Groot genoeg voor alle smaken
Alle kleuren mensen, twee aan twee
(roepen) twee aan twee
Refrein
Spring maar even met ons mee
En roep heel hard: olé, olé
Grote mensen, stop het kwaken
Die kleurenoorlog is passé
Kleur maar vrolijk met ons mee
Geel, rood bruin en hupsakee
Dan pas zijn wij weer tevree
Want alle kleurtjes zijn oké!
2x Refrein
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Colofon
Educatief materiaal

Samenstelling lesbrief: Sandra Bal
Vormgeving, illustraties: Bruna da Silva Gerage,
(Grafisch Lyceum Rotterdam)
Redactie: Gaby Brinkman

Muziekvoorstelling

Idee en artistieke leiding: Jan Erik Noske, Yvette
Olof
Script/regie: Andrea Noske, Tamara van der Loo,
(Paul van Vliet Academie)
Composities en arrangementen: Jan Erik Noske
Contacten scholen: Cathy van Aalst
Zakelijke leiding: Jan Erik Noske
PR/Marketing: Sjimmie Trappenburg
Lichttechniek: Michael vd Helm
Regie-en produktieassistentie: Yvette Olof
Dekor/requisieten: Frank de Vries en Bruna da Silva
Gerage, (Grafisch Lyceum Rotterdam)
Meer informatie over de voorstelling
www.briza.nl
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Happertje vouwen

Vouw de linker zijde naar de rechterzijde
van het blad; er zal een stuk boven uitsteken!

Pak een A4 vel en leg deze in de lengte neer

Vouw de driehoek nu weer open:
zorg dat de vouwlijnen zoals het plaatje
hierboven worden neergelegd

Knip het stuk uitgestoken papier uit, zodat je
alleen de opgevouwen driehoek overhoudt

als je alle hoeken naar het midden
gevouwen hebt, krijg je dit als resultaat
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Tijd om het blad om te draaien!

chr

Vouw de rechterzijde naar de linkerzijde
zodat er een driehoek ontstaat. Het stuk
uitgestoken papier heb je nog steeds!

vouw nu alle hoeken weer naar het midden
let op dat je de vouwlijnen in een ‘X’-vorm
hebt neergelegd!

pak nu weer de hoeken en vouw deze ook naar
het midden, net zoals hierboven
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nu zal je blad er zo uitzien!
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Als je alle vragen erin hebt geschreven,
vouw je het blad door het midden

steek je vingers in de 4 flapjes aan de onderkant
nu kan je het happertje laten happen!
Veel plezier!
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Hoe maak je een sokpopje?
Benodigdheden:
Een sok
Schaar
Karton in bijvoorbeeld rood
Lijm die textiel en karton aan elkaar lijmt
Variabel om de ogen te maken:
Knopen of vilt
Naald, garen
Karton in andere kleur

Hoe maak je het?
Leg de sok op het( rode) karton en teken op het karton een omtrek van het gedeelte van de sok,
waar je een mond gaat maken. Haal de sok weg en teken gespiegeld de omtrek er tegen aan
zodat je een ovaal krijgt. Zie de foto. Vouw het ovale karton dubbel.
Knip het teengedeelte van de sok open, precies zo dat het ovale stuk karton er in past,
lijm dit vast aan de sok door een randje van de sok er over heen te plakken. De mond is klaar.
Zie de foto.

Als de lijm droog is kun je even uitproberen of het werkt. Dan kun je de ogen maken,
van bijvoorbeeld vilt, knopen of karton, je naait of plakt de ogen op de sok!
De sok heeft nu een mond en ogen, dan kun je nog haar maken of een snor
of een tong, etcetra.
Veel plezier er mee!
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