
	 	

Activiteit 7
	 	 	 	 	 Taal en drama  
     Poppenspel met pompoenen

1 De kleuters kunnen naar een gebeurtenis (Halloween) toeleven. (4)	(MV	6.1)

2	 De	kleuters	kunnen	en	durven	iets	zeggen	tegen	de	poppen.	(3)	(WO	6.3)

3	 De	kleuters	kunnen	impulsief	plezier	beleven.	(6)	(MV	3.5)

4	 De	kleuters	kunnen	zich	een	deel	van	de	groep	voelen.	(9)	(MV	6.4)

5	 De	kleuters	kunnen	communiceren	over	gevoelens	en	ze	benoemen.	(15)	(MV	3.1)

6	 De	kleuters	kunnen	zich	via	poppenspel	voorbereiden	op	mogelijke	emotionele	er-
varingen	tijdens	de	halloweenstoet.	(16)	(MV	3.1)

7	 De	kleuters	kunnen	inspelen	op	de	gevoelsuitingen	van	een	ander.	(22)	(N	2.10)

8	 De	kleuters	kunnen	ervaren	dat	iemand	anders	een	situatie	anders	aanvoelt,	maar	
kunnen	nog	niet	helemaal	vanuit	zijn	standpunt	kijken.	(22)	(WO	3.6)

9	 De	kleuters	kunnen	genieten	van	kunstzinnige	expressies	(poppenspel)	in	de	ver-
trouwde	klas	en	vertolkt	door	vertrouwde	personen.	(38)	(MV	3.5)

*	 Poppenkast
*	 Blije	pompoen
*	 Bange	pompoen
*	 Halloweenspulletjes
*	 Stokken	(3)	voor	de	pompoenen	en	het	spook
*	 Wit	doek
*	 Zonnebril

We	gaan	ervan	uit	dat	je	activiteit	6	al	gedaan	hebt:	het	uithalen	van	pompoenen.	Je	
hebt	dan	al	een	variatie	aan	pompoenpoppen	in	je	klas	staan.	We	gaan	die	als	pop	ge-
bruiken.	Kies	één	pompoen	met	een	blij	en	één	met	een	bang	gezicht.	Om	het	hante-
ren	van	de	pompoenen	makkelijker	te	maken,	kun	je	er	achteraan	een	stok	in	drukken.	
Zo	kun	je	de	pompoen	vlot	heen	en	weer	laten	bewegen.
Voorzie	alle	attributen	achter	de	poppenkast.	Je	kunt	zelf	verschillende	attributen	zoe-
ken	waarmee	de	ene	pompoen	de	andere	bang	maakt.	In	dit	poppenspel	worden	en-
kele	ideeën	aangereikt	maar	je	kunt	zeker	je	eigen	creativiteit	botvieren.	Je	kunt	voor	
de	gelegenheid	je	poppenkast	wat	aankleden	in	het	halloweenthema.
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Activiteit 774 BC 3   Kijk! Griezelleuke pompoenen 

Vooraf

1
Introductie

2
Kern

Poppenkast  
Blije pompoen
Bange pompoen
Halloweenspulletjes
Stokken (3) voor de pom-
poenen en het spook
Wit doek
Zonnebril

Pompoenen	worden	meestal	rond	het	halloweenthema	in	de	kijker	geplaatst.	Wat	net	
zo	spannend	is	aan	Halloween	is	het	elkaar	bang	maken.	In	dit	poppenspel	laten	we	de	
pompoenen	elkaar	bang	maken.	

De	kleuters	komen	voor	de	poppenkast	en	zeggen	het	poppenkastversje.		
Plaats	je	kleuters	zo	dat	iedereen	de	poppenkast	goed	kan	zien.	Je	kunt	het	volgende	
doen.	Omdat	de	kleuters	het	poppenspel	uit	de	eerste	klas	kennen	als	poppenspel	zon-
der	kast,	kun	je	hun	vertellen	dat	je	achter	de	poppenkast	zult	zitten	om	met	de	pop-
pen	te	spelen.	Ga	even	achter	de	kast	en	doe	de	gordijntjes	open.	Kijk	van	achter	de	
poppenkast	naar	de	kleuters	en	zwaai	naar	hen.	Ga	even	naar	beneden	en	zwaai	zodat	
ze	je	handen	kunnen	zien.	Laat	je	stem	horen	en	vraag	of	ze	je	handen	kunnen	zien.	
Ga	dan	staan	zodat	ze	je	gezicht	weer	zien	en	kom	terug	voor	de	poppenkast	staan.	
Zeg	de	kleuters	dat	je	straks	weer	achter	de	poppenkast	gaat	voor	het	poppenspel.	
Vertel	hun	dat	je	niet	gestoord	mag	worden	tijdens	het	verhaal.	Indien	de	kleuters	hier	
nog	niet	aan	toe	zijn,	kun	je	aan	de	hand	van	de	rubriek	‘tips’	de	kleuters	stilaan	laten	
groeien	van	het	spel	buiten	de	kast	tot	het	echte	poppenspel.	Begin	pas	als	het	stil	is.

2.1 Bie en Boe

Bie	(blij	gezicht)	komt	op	en	kijkt	rond.
*  Hebben jullie Boe al gezien? De bange pompoen? (Laat de kleuters antwoorden.)
*   Ik wil Boe eens lekker bang maken, want het is bijna Halloween en dan maakt 

iedereen elkaar bang. Ik heb een heleboel dingen gekocht in de winkel om te grie-
zelen. Willen jullie ze eens zien? Zullen jullie bang zijn? Wacht, ik ben zo terug.

Laat	Bie	de	Halloweenspulletjes	halen	en	demonstreren	wat	je	ermee	moet	doen.	Bv.	
nepspin	op	de	rand	van	de	poppenkast	laten	kruipen,	speelgoedmuis	over	het	speel-
vlak	laten	lopen,	luid	op	een	toeter	blazen	zodat	de	kleuters	ook	eens	even	schrikken,	
griezelmasker	om	de	pompoen	doen	en	zo	de	pompoen	laten	opkomen,	attributen	met	
ingebouwde	griezelstem	laten	horen	(er	bestaan	spoken	die	een	eng	geluid	maken)	...	
Telkens	nadat	je	een	griezelding	gedemonstreerd	hebt,	laat	je	de	kleuters	zien	hoe	het	
werkt.	Zo	ontlaad	je	steeds	de	spanning	die	de	kleuters	rond	de	griezeldingen	hadden.
*   Oei, ik hoor iemand aankomen. Ik doe vlug alles weg zodat niemand mijn ge-

heimpjes ziet. 
Boe,	de	andere	pompoen	met	het	bange	gezicht	komt	nu	op.
*  Bie: Aaah, wie we daar hebben, onze Boe. Alles goed Boe?
*  Boe: Ja, ik ben wel weer een beetje bang.
*  Bie: Waarom?
*   Boe: Ja, het is bijna Halloween en dan maakt iedereen elkaar bang. En ik ben al 

zo bang.
*   Bie: Maar Boe toch, er zijn toch nooit erge dingen om bang van te zijn? Het is 

toch allemaal maar om te spelen?
*  Boe: Ik weet het wel maar toch ben ik bang, ik kan er niets aan doen.
*   Bie: Ik heb een idee, Boe, ik ga een zonnebril voor jou halen. Dan kun je in het 

donker toch geen griezelige dingen zien die je bang maken.
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*  Boe: Dat is een supergoed idee. 
*  Bie: Wacht je hier even, Boe? Ik ben zo terug!
*  Boe: Oké, maar niet te lang wegblijven hoor of ik word bang.
Bie	verdwijnt	met	een	geheimzinnig	lachje	achter	de	schermen.	Boe	richt	zich	tot	de	
kleuters	en	gaat	een	gesprekje	aan	rond	bang	zijn.
*   Zijn jullie ook wel eens bang? Waarvoor dan wel? (Laat de kleuters reageren 

maar laat de pompoen het gesprek in de hand houden.)
Terwijl	Boe	met	de	kleuters	aan	het	praten	is,	laat	je	Bie	zijn	Halloweenspulletjes	uit-
testen	bij	Boe.	Boe	reageert	telkens	bang.	De	kleuters	zullen	zeker	vertellen	dat	het	Bie	
is.	Bie	komt	na	elke	truc	weer	op	de	planken	met	veel	plezier.	Hij	vindt	het	steeds	heel	
grappig	dat	Boe	zo	schrikt.	Nadat	Bie	alles	uitgeprobeerd	heeft,	belooft	hij	nu	echt	de	
zonnebril	te	halen	voor	Boe.	Wanneer	Bie	weg	is,	richt	Boe	zich	weer	tot	de	kleuters.
*   Boe: Ik vind het toch niet lief dat Bie mij zo’n toer heeft gelapt. Wacht maar, ik 

heb een plannetje.
Boe	verdwijnt	nu	achter	de	schermen.	Bie	komt	weer	op	de	proppen	met	de	zonnebril.
*   Bie: Hahahaha, dat was toch grappig, hoor Boe, dat je zo moest schrikken. Oei, 

waar is ze nu?
Ondertussen	laat	je	een	stok	met	een	laken	erover	verschijnen	en	maak	je	enge	boe-ge-
luiden.	Bie	schrikt	even	maar	begint	dan	te	lachen.
*   Bie: Haha, Boe, wil je me ook eens bang maken? Ik weet wel dat jij onder het 

doek zit, hoor! Kom er maar van onder!
Je	blijft	geluiden	maken	en	het	laken	blijft	rond	zweven.
*  Bie: Boe! Boe! Ik vind het niet meer grappig, hoor! Kom er nu maar van onder.
Het	spook	blijft	spoken.	Bie	wordt	nu	zelf	een	beetje	bang.
*  Bie: Ik ben toch niet bang, hoor! Ik durf zelfs onder je laken te kijken! 
Bie	kijkt	onder	het	spooklaken.
*   Bie: Maar ... maar ... er zit helemaal geen Boe onder het laken. Boe, waar ben je 

nu? Boe! Boe! Ik word bang, denk ik. Boe! Kom nu toch! (Het spook blijft grie-
zelig spoken.) Help me, Boe! Er zit hier een spook! Een echt spook! Ik ben weg. 
Mama ...

Bie	laat	de	zonnebril	vallen,	verdwijnt	van	het	toneel	en	Boe	komt	weer	op	met	het	
spook	in	zijn	hand.
*   Boe: Zo die heeft zijn lesje wel geleerd, denk ik. Waren jullie bang? Het was ge-

woon een wit doek op een stok, kijk maar. Hé, hier ligt de zonnebril. Goed zo,  
die neem ik mee voor Halloween. Dan zie ik lekker geen griezelige dingen. Komen 
jullie ook naar de stoet? Vergeet je griezeldingen niet, hoor. Ik zal er ook zijn.  
Nemen jullie me dan mee? Oké? Goed dan. Tot dan! Daaaaag!

Boe	verdwijnt	van	het	toneel	en	de	gordijntjes	gaan	dicht.

2.2 Als afsluiter 

De	kleuters	krijgen	de	kans	om	het	verhaal	te	laten	bezinken.	Misschien	vertellen	ze	
spontaan	over	het	poppenspel.	Pik	dan	in	op	hun	reacties	en	laat	hen	ook	inspelen	op	
elkaars	reacties.	De	poppenkast	kun	je	later	in	je	hoekenwerk	aanbieden.	De	kleuters	
kunnen	dan	het	poppenspel	naspelen	of	een	eigen	verhaal	maken	met	de	materialen.
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3
Evaluatie  
en reflectie 3.1 De kleuter blikt terug

Proces	
IK	ZEG	…	 DE	KLEuTER	DENKT	…
-		 Was	je	zelf	ook	een	beetje	bang?		 -		 Was	ik	zelf	bang	van	iets	tijdens			

	 	 het	poppenspel?	 	
Product
IK	ZEG	…	 DE	KLEuTER	DENKT	…
-	 	Willen	jullie	ook	graag	meegaan			 -		 Zie	ik	de	halloweenstoet	wel	zitten?	
	 naar	de	halloweenstoet?	 	

3.2 Ik blik terug

Proces	
-	 	Hoe	reageerden	de	kleuters	tijdens	het	poppenspel?	Bange	of	onwennige	reacties?	

Product 
-		 Durven	mijn	kleuters	mee	te	gaan	naar	de	halloweenstoet?

3.3 Ik kijk naar de kleuters

Ik	kijk	in	het	bijzonder	naar	…

Doel 1.  De kleuters kunnen naar een gebeurtenis (Halloween) toeleven.

Dit	doel	vind	je	in	de	observatielijst	bij	…

Positieve	ingesteldheid

4			gemotiveerd	zijn P 1K 2K 3K

•				interesse	voor	wat	nu	gebeurt 1K X

toeleven	naar	een	gebeurtenis	(Halloween) 2K / X

Ik observeer
-	 		Sommige	kleuters	

zijn	niet	zo	enthou-
siast	om	mee	te	gaan	
naar	de	Halloween-
stoet.

Ik remedieer
-	 		Ik	stel	deze	kleuters	gerust	en	zeg	dat	ze	aan	mijn	

hand	of	in	mijn	onmiddellijke	omgeving	zullen	blijven.	
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Tips -		 	Wanneer	je	kleuters	hebt	die	nog	niet	rustig	kunnen	blijven	wanneer	je	achter	de	

poppenkast	zit,	kun	je	evengoed	dit	poppenspel	spelen	zonder	kast.
-	 	Verrijk	dit	poppenspel	door	een	decor	op	je	tafel	te	bouwen	van	aparte	decorstuk-

ken.	Zo	kun	je	aan	de	zijkanten	van	je	tafel	twee	decorstukken	laten	functioneren	
als	bomen.	Een	volgende	keer	maak	je	een	kader	op	je	tafel.	Je	gebruikt	bijvoor-
beeld	weer	de	bomen	als	zijwand.	Daarop	bevestig	je	een	stok	(bezemsteel)	of	
plank.	Integreer	die	ook	in	je	poppenspel.	Je	kunt	er	bv.	een	zon	of	een	wolk	aan	
hangen	of	als	tak	van	de	boom	laten	doorgaan.

-	 	Behoud	dit	decor	over	meerdere	poppenspelbeurten.	Gedurende	de	hele	herfstpe-
riode	kunnen	de	poppenspelen	zich	bijvoorbeeld	in	het	bos	afspelen.	Zo	raken	de	
kleuters	gewoon	aan	het	kader.

-	 	Als	je	overstapt	naar	de	poppenkast,	neem	je	het	kader	mee.	Bevestig	de	bomen	
aan	de	zijkanten	en	de	wolken	aan	de	bovenste	plank.	Je	speelt	nu	in	hetzelfde	de-
cor,	maar	de	kleuters	wennen	nu	al	aan	de	andere	hoogte	en	een	ander	kijkvenster.	

-	 	Je	kunt	nog	even	zichtbaar	blijven	tijdens	het	spelen	van	het	poppenspel.	De	kleuters	
kunnen	je	nu	al	minder	goed	zien,	want	een	poppenkast	heeft	bredere	zijwanden.

-	 	Bij	volgende	poppenspelen	verdwijn	je	met	tussenpozen	volledig	achter	de	pop-
penkast.	Je	kunt	deze	overgang	geleidelijk	laten	verlopen	door	zelf	deel	te	nemen	
aan	het	verhaal	als	personage.	Integreer	jezelf	in	het	verhaal	door	een	rol	te	vertol-
ken.	Zo	verdwijn	je	geregeld	uit	het	verhaal	en	kom	je	vaak	weer	op	de	proppen.	Je	
kunt	beginnen	met	een	hoofdrol	te	spelen	en	in	volgende	spelen	een	bijrol	te	ne-
men.	Geleidelijk	aan	kun	je	zo	uit	het	zicht	verdwijnen	en	hebben	de	kleuters	ruim	
de	tijd	gekregen	om	aan	dat	nieuwe	soort	poppenspel	te	wennen.	
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