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Voorwoord bij het lesmateriaal  
 
Binnenkort kom je met jouw klas kijken naar de voorstelling Johannes de 
Parkiet. De spelers kijken enorm uit naar jullie komst! 
In deze lesbrief vind je informatie over de voorstelling en er staan opdrachten 
in die jullie ter voorbereiding op en ter afsluiting van de voorstelling kunnen 
uitvoeren.  
 
Wij hebben de lesbrief ingedeeld in 3 blokken 
 • De inleiding 
 • Voorbereidende opdrachten 
 • Afsluitende opdrachten  
 
Bij sommige opdrachten horen bijlagen. (afbeeldingen, filmpjes, audio 
fragmenten)  
Die zijn te downloaden op onze site. www.degrotehaay.nl/educatie 
 
Wij wensen jullie heel veel plezier bij de voorbereiding en zien jullie graag bij 
de voorstelling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Inleiding  
 
Waar gaat de voorstelling over? 
 
Hieronder staat beschreven waar de voorstelling over gaat. Je kunt dit 
voorlezen aan de kinderen voordat je aan de opdrachten gaat beginnen. 
De voorstelling is gebaseerd op het bekroonde kinderboek van Mark 
Haayema: Johannes de Parkiet. Je kan ook het hele boek voorlezen ter 
voorbereiding. 
 
Het verhaal: 
 
Het verhaal van Johannes de parkiet begint in z’n vertrouwde kooitje.  
Dan besluit zijn baasje Gijs een ruime volière te bouwen, met ruimte voor wel 
100 vogels, 
maar zoveel heeft hij er nou ook weer niet. Nog niet.  
Hij heeft er eentje. Geen eendje, maar een parkiet. Johannes de parkiet. 
En zo komt het dat Johannes ongevraagd en ietwat ongewenst met allerlei 
vreemde vogels moet kennismaken. Vogels die er anders uitzien, anders 
fluiten en ander zaad eten.  
En dat is behoorlijk wennen… 
 
Inleiding theaterbezoek  
 
Een aantal van de leerlingen zullen nog niet eerder een theatervoorstelling 
hebben bezocht. Wat is theater? Wat kun je verwachten? Leg de leerlingen 
uit wat een theater is en hoe het publiek zich daar gedraagt. Alle leerlingen 
krijgen een eigen plekje in de zaal, de lichten gaan uit en tijdens de 
voorstelling luistert en kijkt het publiek naar wat er gebeurt op het podium. Als 
de voorstelling afgelopen is, mogen de leerlingen applaudisseren.  
 
Oefen in de klas het applaus. Dat kan je doen door de helft van de groep te 
laten buigen en de andere helft te laten klappen en dan wisselen.   
(Het kan handig zijn om deze informatie vlak voor vertrek te herhalen). 
 
Website over de voorstelling  
Kijk voor meer informatie, muziekjes en foto’s van de voorstelling Johannes op  
www.degrotehaay.nl/johannes 
 
Filmpje over de voorstelling 
Kijk samen met de klas naar de teaser van de voorstelling  
www.degrotehaay.nl/johannes 
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LES 1: VOGELS MAKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De voorstelling gaat over de Melopsitacus Undulatus. In het Latijns betekent 
dit: de grasparkiet. Johannes zit eerst in een kooitje, maar zijn baasje Gijs 
bouwt een volière voor hem. (dat is een groot vogelverblijf) 
Alleen deze volière is niet voor Johannes alleen … nee, er komen steeds meer 
vogels bij. Allemaal totaal verschillende ‘vreemde’ vogels.  
 
We beginnen deze lessenserie met het bouwen van een eigen ‘volière’ in de 
klas.  
De klas is de volière en de kinderen maken allemaal een eigen vogel.  
Om daaraan te kunnen beginnen is er eerst een voorbereidende 
gespreksopdracht: 
 

• Vraag de kinderen welke vogels ze allemaal kennen? (parkiet, 
papegaai, mus, meeuw) 

• Vraag aan de kinderen welke vogels in Nederland vrij rondvliegen in de 
natuur en welke in een kooitjes zitten. 

• Vraag de kinderen hoe die vogels eruitzien? Welke kleuren, hoe groot?  
• Laat vervolgens de verschillende afbeeldingen zien van de vogels van 

de website. 
www.degrotehaay.nl/educatie  

• Vraag vervolgens de kinderen om die vogels te beschrijven (groot, 
klein, kleur)  

 
 
 
 
 

 Voorbereiding (je kunt kiezen uit de teken- of knutselopdracht):  
• Zet de afbeeldingen klaar. 

www.degrotehaay.nl/educatie 
 

1. Voor de tekenopdracht: 
• Witte A4-tjes 
• Kleurpotloden, stiften of verf 
• Touw om de vogels mee op te hangen 

 
2. Voor de knutsel vogel opdracht: 

• Wc-rolletjes  
• gekleurd papier, veertjes of crêpepapier 
• Kleurpotloden, stiften of verf 
• Touw om de vogels mee op te hangen 

 



 5 

Opdracht 1: Maak je eigen vogel 
 
De kinderen gaan nu hun eigen fantasievogel knutselen. 
Dat kan op twee manieren: 

1. Door te tekenen. 
2. Door te knutselen. 

 
1. Tekenen: 

Geef de kinderen een wit A4-tje en kleurpotloden en laat ze hun eigen 
fantasievogel tekenen. Help ze op weg door te vragen: 

• Is jouw vogel groot of klein? 
• Welke kleuren heeft jouw vogel? 
• Heeft jouw vogel een spitse snavel, een ronde, een lange of een korte? 

 
2. Knutselen 

Geef de kinderen een wc-rolletje, kleurpotloden of verf, lijm en versiersels 
(zoals veertjes, crêpepapier of gekleurd papier) en laat de kinderen van het 
wc-rolletje hun eigen fantasie vogel maken (je mag ook iets anders gebruiken 
dan wc-rolletjes, maar de voorbeelden die wij geven zijn van wc rolletjes, zie 
hieronder)  
 
Help ze op weg door onze voorbeelden te laten zien en de volgende vragen 
te stellen: 

• Is jouw vogel groot of klein? 
• Welke kleuren heeft jouw vogel? 

 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 



 6 

 

Opdracht 2: Presenteer jouw vogel 
 
Als de kinderen klaar zijn met tekenen of knutselen geef je ze de volgende 
opdracht: 

• Verzin een naam voor je vogel. 
• Verzin het geluid dat jouw vogel maakt. 
• Verzin waar jouw vogel vandaan komt (een ver land, is het er warm of 

koud) 
 

1 Laat de eerste vijf kinderen voor de klas komen staan.  
2 Deze kinderen tonen om de beurt hun vogel. Ze vertellen hoe de vogel 

heet en wat voor geluid hij maakt. (mochten ze meer willen vertellen 
mag dat natuurlijk ook: of hij snel of langzaam is, wat hij eet)  

3 Als de eerste vijf kinderen geweest zijn, komen de volgende vijf 
kinderen voor de klas staan. Totdat de hele klas is geweest.  
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Opdracht 3: De volière 
 
De vogels moeten nu hun plekje krijgen in de klas.  
Maak een touwtje aan de vogels en creëer een volière in de klas door ze op 
te hangen: 

• Je kunt een plekje afbakenen in de klas.  
• Je kunt de hele klas de volière laten zijn. 

 
Nu heeft de klas zijn eigen volière met een bonte verzameling van vogels! 
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LES 2: VOGELS SPELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 1: Spelen van een vogel 
 
In de voorstelling spelen de acteurs verschillende vogels. Dat doen ze door 
middel van poppen, maar ook worden sommigen zelf een vogel. Dat laatste 
gaan wij nu ook doen. We gaan veranderen in vogels, maar we gaan 
natuurlijk niet leren vliegen, maar onderzoeken hoe vogels lopen! Dus zonder 
met de vleugels te wapperen.  
 
Voorbereiding: 

• Bespreek eerst even kort met de kinderen wat je zou moeten 
veranderen aan je eigen lijf om een vogel te worden. (hoe staan je 
voeten, hoe je benen, hoe zit je hoofd, ver naar voren of naar 
achteren, hoe zit je rug) 

• Laat hierna het filmpje zien waar de danser Quincy uit de voorstelling 
laat zien wat hij verandert in zijn lichaam om een vogel te worden. 
www.degrotehaay.nl/educatie 

• Bespreek nu nog een keer de eerste vraag: Wat verandert Quincy in 
zijn lichaam om een vogel te worden?  

 
Situatie: 

1. Laat alle kinderen een plek zoeken in de ruimte, waarin ze staan als 
zichzelf.  

2. Op die plek gaan ze, op het teken van de docent, in 10 seconden in 
een vogel veranderen.  

3. Bij 10 seconden zijn alle kinderen een vogel. Laat ze in het standbeeld 
van die vogel staan.  

4. Oefenen met het snel wisselen naar vogel door: 
• Klap 1: sta als je zelf. 
• Klap 2: in 4 seconden als vogel staan. 
• Klap 3: meteen weer als jezelf staan 
• Klap 4: Meteen als een vogel staan. 
5 Lopen als een vogel: Nu moeten ze gaan kijken, hoe ze lopen als vogel.  

Laat ze voorzichtig door de ruimte lopen, zonder geluid te maken.  

Voorbereiding  
• Zet alle stoelen en tafels aan de kant, zodat er ruimte is om te 

spelen en te bewegen. 
• Zorg voor een plek voor publiek.  
• Zet het filmpje klaar van danser Quincy uit de voorstelling.  

www.degrotehaay.nl/educatie 
 



 9 

Coach op: hoe zet je je voeten neer, grote stappen of kleine stappen, 
snel of langzaam, hoe kijk je erbij.  

6 Hierna gaan we naar elkaar kijken. 
7 Zet vijf kinderen op een rijtje aan de zijkant, de rest van de klas is 

publiek. 
8 De vijf kinderen gaan in het standbeeld staan van hun vogel en lopen 

op het teken van de docent als vogel naar de overkant en eindigen 
daar ook weer in een standbeeld. 

 
Wissel van kinderen. 
Nabespreking: 
 

• Hoe was het om een vogel te spelen? 
• Hoe was het als publiek om naar te kijken? 
• Wat werkte goed? 
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Opdracht 2: Vogels ontmoetingen 
 
In de voorstelling ontmoet Johannes allemaal andere vogels die anders zijn. 
Jullie hebben nu een eigen vogel gemaakt en gaan nu net zoals Johannes 
andere vogels ontmoeten.  
 
Bespreek eerst wat de reacties van de ontmoetingen kunnen zijn als je 
iemand ontmoet die je nog niet kent. (angstig, nieuwsgierig, grappig, 
wantrouwend)  
Heeft iemand misschien voorbeelden van iets wat hij of zij ooit heeft 
meegemaakt?  
Wanneer moest jij heel erg wennen? 
 
Situatie: 

1 Maak duo’s en zet de kinderen in twee rijen tegenover elkaar. De duo’s 
staan tegenover elkaar.   

2 Laat de kinderen in een standbeeld van hun vogel staan. Op het teken 
van de docent lopen ze op hun duo/maatje af en ontmoeten ze 
elkaar in het midden. 

3 In het midden hebben ze een korte ontmoeting. Ze kennen elkaar dus 
nog niet! 

4 Hoe is die ontmoeting, wat vinden ze van elkaar? 
5 Laat ze afscheid nemen en teruglopen naar hun begin plek. 

 
Coach op: Hoe loop je naar elkaar toe, hoe begroet je elkaar, geluid? En 
hoe neem je weer afscheid? 
Extra: Wissel van duo’s en speel nog een keer een ontmoeting. 
 
Nabespreking: 

• Vraag aan enkele duo’s wat voor een ontmoeting het was? 
(bang/blij/grappig) 

• Vraag wat ze van elkaar vonden en waarom?  
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LES 3 VREEMD 
 
 
 
 
 
 

 
Opdracht 1: Vreemde Vogel 
 
In de voorstelling krijgt Johannes te maken met allemaal andere vogels. Ze 
komen uit andere landen, spreken een andere taal en eten ander eten. 
Johannes verstaat ze niet, hij begrijpt ze niet en vindt ze maar vreemd… 
 
We gaan deze situatie verplaatsen naar mensen. Hoe het voelt om elkaar 
niet te verstaan of te begrijpen. Dat doen we door te gaan praten in jebber 
talk. 
 

• Jebber talk is een zelfverzonnen taal. Een taal die bestaat uit klanken 
en niet bestaande woorden. Elke jebber talk is weer anders. Dus 
iedereen kan een jabbertalk verzinnen. 
 

De kinderen gaan allemaal in jebber talk spreken. Om een idee te krijgen 
hoe dat kan klinken, hier een luistervoorbeeld.  
Leg de klas uit wat jebber talk is en verduidelijk dit door het fragment af te 
spelen.  
www.degrotehaay.nl/educatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding  
• Zet alle stoelen en tafels aan de kant, zodat er ruimte is om te spelen 

en te bewegen. 
• Zorg voor een plek voor publiek. 
• Op de website staat een afspeel fragment: jebber talk. Zet die alvast 

klaar.  
www.degrotehaay.nl/educatie 
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De Scene: Kunt u mij de weg vertellen naar het station? 
 
Rolverdeling: 
Vijf kinderen gaan een scene spelen: 

• Vier kinderen spreken jebber taal. Ze spreken ‘dezelfde’ taal en 
begrijpen elkaar. (hun jebber zal onderling anders klinken, maar dat is 
niet erg) Ze praten met elkaar in jebber taal en verstaan elkaar. Ze 
hebben dus een gesprek in jebber. Ze verstaan geen Nederlands! 

• Kind 5 spreekt Nederlands en komt er later bij. Dit kind verstaat de 
jebber talk niet.  

 
Situatie 1: 

1. We zijn in een vreemd land. De vier kinderen van de jebber talk staan in 
een groepje. Ze zijn buiten in een park en ze kletsen met elkaar over 
het weer. (dat het koud is, veel regen en wat ze daarvan vinden) Na 
een tijdje stelt iemand voor om wat sportoefeningen op hun plek te 
doen om het warm te krijgen. Dat vindt iedereen een goed idee. 

 
2. Op dat moment komt kind nummer 5 erbij. Alleen die spreekt niet de 

jebber taal maar gewoon Nederlands. Maar de vier kinderen die er al 
zijn, spreken geen Nederlands en verstaan het ook niet. 

 
3. Kind 5 is hier op vakantie en spreekt het groepje aan want hij/zij weet 

de weg niet naar het station. Hij vraagt aan het groepje in het 
Nederlands!: ’Ik ben op vakantie en ik moet de trein nemen, maar ik 
weet niet waar het is. Kunnen jullie mij de weg vertellen naar het 
station?’ 

 
4. Het groepje antwoord natuurlijk in jebber taal dat ze hem niet verstaan 

en praten onderling in jebber taal dat ze het maar een rare 
meneer/mevrouw vinden en moeten ook een beetje lachen om het 
rare Nederlands.  
 

5. Kind 5 probeert het nog eens te vragen, nu door het ook uit te 
beelden. (oefen dat met het kind van tevoren. Hoe beeld je uit: ik zoek 
de trein, uitbeelden van trein, uitbeelden van zoeken)? 
 

6. De kinderen van de jebber talk vinden dit helemaal raar en zeggen dat 
ook in jebber talk. Ze moeten ook een beetje lachen en lopen 
uiteindelijk weg omdat ze de persoon echt heel raar vinden. 
 

7.  Kind 5 blijft alleen achter. 
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Nabespreking situatie 1: 
• Hoe was het voor kind 5 om de anderen niet te verstaan? 
• Hoe voelde het om alleen achter te blijven? 
• Zou het ook anders kunnen aflopen? (bijvoorbeeld: het groepje is bang 

of het groepje is nieuwsgierig en gaan in ‘gesprek’ door mee uit te 
beelden) 

 
Situatie 2: 
Laat een volgend groepje een andere afloop spelen. Bijvoorbeeld dat het 
jebber talk groepje kind 5 juist heel eng vindt. Ze worden steeds banger en 
rennen uiteindelijk weg.  
 
 
Situatie 3: 
Coach als docent erop dat uiteindelijk een groepje positief eindigt: 

• Dat de jebber talk kinderen wel gaan helpen. Ze gaan met kind 5 
communiceren door alles uit te beelden wat ze willen zeggen. 
Uiteindelijk begrijpen ze elkaar op die manier. 

 
Nabespreking situatie 3: 

• Hoe was het nu voor kind 5?  
• Hoe was het om met elkaar te communiceren niet in taal, maar door 

beweging? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Opdracht 2: Vreemde Bezem 
 
In de voorstelling vindt Johannes de Parkiet dat de andere vogels vreemd zijn 
en rare dingen doen. Ze doen andere dingen dan die hij zou doen en 
daarom zijn ze vreemd. Maar zijn ze wel zo vreemd? Wanneer is iets vreemd 
en wanneer wordt iets normaal? 
 
Wij doen dingen die we normaal vinden omdat iedereen het zo doet. Als 
iemand iets anders doet vinden wij dat vreemd. Maar misschien valt dat wel 
mee…. 
In de volgende spel opdracht gaan we eens dingen van een totaal andere 
kant bekijken! 
 
Situatie: 

1. Maak groepjes van 4 of 5 kinderen.  
2. Elk groepje kiest een voorwerp uit de klas. (bijvoorbeeld bezem, stoel, 

boek ect) 
3. Vertel wat de opdracht is aan de hand van het voorwerp: de bezem. 

Met een bezem zou je normaal bezemen. Dat is hoe wij geleerd 
hebben om met een bezem om te gaan. Dit vinden wij normaal. Maar 
nu gaan we kijken of we de bezem ook anders kunnen gebruiken. We 
gaan kijken of de we functie kunnen veranderen! Met de bezem zou je 
bijvoorbeeld heel goed je haar kunnen kammen. Of je zou je jas eraan 
kunnen hangen.  

4. Vraag de kinderen wat de bezem nog meer zou kunnen doen in plaats 
van bezemen. Alles mag. Je zou er ook mee kunnen bellen. 

5. Laat de kinderen met hun groepje nu goed naar hun gekozen 
voorwerp kijken. Laat ze dan fantaseren wat het voorwerp ook zou 
kunnen zijn. Wat zou je ermee kunnen doen? 

 
De scene: 
Je bent als groepje in een vreemd land. Je komt het lokaal binnen en alle 
dingen die je ziet heb je nog nooit gezien. Je hebt dus geen idee wat je met 
de spullen moet doen.  
 

1. Laat het eerste groepje binnen komen in het klaslokaal.  
2. De rest van de klas is publiek aan de zijkant.  
3. Het groepje is voor de eerste keer in deze ruimte. Ze komen dus 

voorzichtig, beetje onzeker en bangig binnen.  
4. Ze lopen rond en bekijken de spullen. 
5. Ze vinden alle spullen maar raar, maar zijn wel nieuwsgierig naar wat je 

ermee kunt doen. Ze bekijken de spullen en soms pakken ze een 
voorwerp zelfs even op.  

6. Op een gegeven moment pakt een kind het voorwerp dat ze van 
tevoren hebben gekozen.  Langzaam bedenkt/ontdekt dat kind wat je 
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ermee kunt doen. (wat ze van te voren hebben bedacht) Het kind pakt 
bijvoorbeeld de bezem en begint zijn haar te kammen.  

7. De anderen vinden het eerst raar en vreemd, maar het kind gaat ze 
overtuigen in taal en door het voor te doen, dat dit echt fantastisch is 
en heel normaal.  

8. Langzaam proberen de anderen kinderen het ook en opeens vinden 
ze het allemaal geweldig.  

 
 
Nabespreking: 

• Hoe was het om iets anders te verzinnen? 
• Was het vreemd dat ze het voorwerp anders gebruikten en waarom? 
• Zou het ook ‘’ gewoon’’ kunnen worden? En zo ja, hoe dan?  
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AFSLUITENDE OPDRACHTEN 
 
LES 4: De voorstelling 
 
Nabespreking  
 
Bespreek met de leerlingen de voorstelling.  

• Waar ging het verhaal over?  
• Over wie ging het verhaal?   
• Wat gebeurde er met Johannes tijdens de voorstelling? 
• Hebben jullie ook wel eens erg moeten wennen? Waar/wanneer was 

dat? En hoe voelde dat? 
• Hoe vonden ze het om in een theater te zijn? 
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Opdracht 1: Vogel Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de komende opdrachten gaan we de vogels uit de voorstellingen 
naspelen in het speellokaal. Mocht dat niet mogelijk zijn, zorg dan dat alle 
stoelen en tafels aan de kant zijn in de klas, zodat er ruimte is om te bewegen 
en te spelen. Zorg voor een rij stoelen aan de zijkant. 
 
Muziek 
Elk vogel heeft in de voorstelling een eigen muziek. 
Bespreek met de kinderen welke vogels er ook alweer in de voorstelling 
speelden door de afbeeldingen van de vogels uit de voorstelling te laten 
zien.  

www.degrotehaay.nl/educatie 
Laat de kinderen bij elke afbeelding raden welke vogel het was:  
 

1. Johannes de parkiet 
2. Paradijsvogel 
3. Zebravinken 
4. De rode kardinaal 
5. De dansvogel - kanarie 
6. Kraanvogel 
7. Pauw 

 
Zet hierna het eerste muziekje op en laat de kinderen raden welke erbij dat 
muziekje hoort. Speel daarna het tweede muziekje enzovoorts.  

www.degrotehaay.nl/educatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding  
• Zet de audio opname vogelmuziek klaar 
• Zet de afbeeldingen van de vogels uit de voorstelling klaar 

www.degrotehaay.nl/educatie 
• Zorg dat alle stoelen en tafels aan de kant zijn zodat er ruimte is 

om te spelen. 
• Zorg voor een publiek plek 
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Opdracht 2: Vogelen 
 
We gaan nu de vogels uit de voorstelling naspelen. 

1 Laat de helft van de klas verspreid op de vloer staan, de andere helft is 
publiek.  

2 Zet het eerste muziekje van een vogel op.  
3 De kinderen gaan als de muziek aangaat meteen die vogel spelen.  
4 Als de muziek uit gaat, staan ze weer stil. 
5 Speel daarna het 2de muziekje af.  
6 Laat ze in totaal 3 of 4 vogels spelen. In totaal dus 3 of 4 muziekjes. 
7 Wissel daarna van groep.  

 
 

Opdracht 3: De grote pauw playbackshow 
 
In de voorstelling zingt de pauw heel uitbundig een musicalnummer: JE BENT 
WIE JE BENT. De pauw geniet van de aandacht en maakt er echt een show 
van. Hij is trots als een pauw!  
De kinderen gaan als pauw een playbackshow geven. 
 

1 Vertel de kinderen eerst het spreekwoord: Trots als een pauw.  
2 Vraag daarna waarom ze dat bedacht zullen hebben. 
3 Vertel dat ze nu zelf een trotse pauw gaan spelen. De trotse pauw uit 

de voorstelling die gaat zingen! In jullie geval: playbacken!  
4 Laat de helft van de groep een plekje op de vloer kiezen. (de rest is 

publiek)  
5 Laat ze eerst staan als een trots pauw. (Hoe straal je trots uit? Borstkas 

vooruit, kin omhoog, trotse blik)  
6 Laat ze hierna een pose aannemen van een troste pauw popster.  
7 Zet het lied van de pauw aan.  
8 De kinderen playbacken het nummer (als de niet weten wat 

playbacken is, doe het even voor). De pauw hield ervan om in de 
spotlight te staan.  
Coach erop dat ze er een showtje van maken: Ze mogen bewegen, 
dansen, alles!  

9 Laat de pauw als het nummer af is, uitgebreid applaus nemen door 
heel veel te buigen. 

10 En trots te zijn als een pauw!  
11 Het publiek klapt hard.  
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Opdracht 4: Wennen  
 

• Maak groepjes van 4 of 5 kinderen.  
• 1 kind gaat Johannes de Parkiet spelen. 
• De andere 3/4 kinderen kiezen 3/4 andere vogels uit de voorstelling. 

 
De kinderen krijgen 5 minuten om te overleggen en kort te oefenen. Daarna 
tonen ze de scene aan elkaar. 
Tips om mee te geven: 

• Denk bij het spelen aan het fysiek van de vogel. (hoe loopt de vogel) 
• Johannes spreekt Nederlands 
• De anderen vogels spreken een jebber talk (zie les 1) 
• Wat vindt Johannes van de andere vogels? 
• Zorg steeds dat er een duidelijke ontmoeting is tussen Johannes en een 

nieuwe vogel. 
• Hoe eindigt de scene. 

 
De scene: 

1 De scene start op het moment dat Johannes al in zijn kooitje zit. 
2 Eén voor één komt er een vreemde vogel bij. (of vogels, als ze dezelfde 

vogels zijn zoals bijvoorbeeld de zebravinken) Ze spreken allemaal een 
andere taal, behalve Johannes die spreekt Nederlands. Dus maak 
weer gebruik van de jebber talk. 

3 Elke vogel heeft een korte ontmoeting met Johannes. 
4 Johannes vindt het niet leuk dat de andere vogels erbij komen en laat 

dat duidelijk merken. 
5 Eindig ermee dat Johannes echt boos wordt en alle vogels wegjaagt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was de lesbrief. Veel plezier bij de voorbereiding, de voorstelling en de 
afsluiting! 
 

 
 
 


