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Schrijf een kort verhaal 

Heb je zelf bijvoorbeeld een iphone, smartphone of een tablet? Hoe lang of hoe vaak kijk je 
er zelf per dag op? Waar kijk je naar of wat doe je er mee? Hebben je ouders dit ook? 
Kijken zij er vaak op? 
Als jij of jouw ouders hier minder mee bezig zouden zijn dan is er tijd om wat anders te gaan 
doen. Wat zou je dan het liefst doen? Wat zou je graag met je ouders samen willen doen?
Heb je geen telefoon of tablet, vertel dan wat je graag in je vrije tijd doet en wat je leuk vindt 
om samen met je ouders te doen. 

Omschrijf dit alles in je verhaaltje. 

Tips om iets te gaan doen met je ouders

Stel je ouders voor om iets leuks/gezelligs te gaan doen met elkaar, ga lekker wandelen of 
picknicken in het park (in de zomer). Misschien mag jij wel een picknickmand maken?
Den Haag heeft veel mooie parken zoals het Westbroekpark of het Zuiderpark.
Of ga een lekkere strandwandeling maken in Scheveningen of op een ander strand. 
In Den Haag zijn ook veel kinderboerderijen, ook heel gezellig om met je ouders naar toe te 
gaan! Nog een tip: smartphones en tablets lekker thuis laten!
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Wegdromen in de klas

Maak tekeningen van de zon, de maan en de sterren en plak deze tekeningen liggend aan 
elkaar, zodat er een mooie versieringsrand in de klas ontstaat. Af en toe kun je er dan even 
naar kijken en even lekker wegdromen in de klas!

Maak een zon-, maan-, sterpopje op een stokje

Van de juf of meester krijg je een tekening van de zon, de maan of de ster om in te kleuren 
en uit te knippen (of je maakt zelf een tekening dat kan ook). 

Je hebt verder nodig:

• kleurpotloden
• ijsstokje of ander stokje
• lijm
• schaar
• verf voor het stokje

Kleur jouw zon, maan of ster in met kleuren die je mooi vindt. Knip het uit. Verf het stokje in 
een mooie kleur. Als het droog is plak je jouw maan, zon of ster er op.
Neem het mee naar de voorstelling, de zaal is dan nog mooier versierd en komt helemaal in 
hemelse sferen!



Maan kleurplaat



Ster kleurplaat



Zon kleurplaat
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Droom kindjes droom

Lai lalala lai lala lai (x4)
Oemakadabrakalimba
Himakalayasabimba

Droom kindjes droom
Droom kindjes droom

Weg! Van de grote mensen
En vlieg! Weg van hier, van alle grenzen

Achter de horizon kijken
Tik tak tijd tik tak verstrijken

Droom kindjes droom
Droom kindjes droom

Dans! Over schaapjeswolken
Zweef! Tussen elfjesvolken

Over de zon en de sterren
Ik zorg voor de rest

Droom kindjes droom
Droom kindjes droom
Droom kindjes droom

Lai lalala lai lala lai (x4)
Oemakadabrakalimba
Himakalayasabimba

Droom kindjes droom
Droom kindjes droom
Weg! Van de grote mensen
En vlieg! Weg van hier, van alle grenzen

Droom kindjes droom
Slaap! Maak je maar geen orgen
Droom kindjes droom
Rust! ‘t Wordt vanzelf weer morgen
Droom kindjes droom
Laat je in sprookjes verdwalen
Droom kindjes droom

Vlucht in je eigen verhalen

Slala loem zoem zim zoem zam zim sa
Slala loem zoem zim zoem zam
Slaloem slalaloem zoem zim

Draai… draai je nog eens om - en om en om - 
en om en om - en om en om en om 
Draai je nog, en draai je nog eens om

Twee liedteksten van de voorstelling om alvast even te lezen



8

Leerlingen - werkblad Circus Kosmos

Wonderen
Je hebt nog niet op elke plek gezocht
Er is een plek om eventjes te kijken
Het is niet eens een hele lange tocht
Maar soms een beetje moeilijk te bereiken
Voor grote mensen nog het allermeest
Die zijn er zo lang niet meer geweest
Veel te lang om nog de weg te weten
En zijn die hele plek allang vergeten
 
Maar wij, wij kennen het heel goed
Dus laten we nou gaan 
En zoek naar wat je vinden moet
Waar wonderen bestaan
 
Vader:                    Maar wonderen bestaan toch niet?
B&B:                       Dat komt omdat je ze niet ziet.
 
Je doet gewoon je ogen dicht
Dan denk je aan een deur
Die deur wordt zomaar een gezicht
En heeft een goed humeur
 
De deur zegt: loop maar door me heen
Opeens zie je een berg
En op die berg zit heel alleen
Een grote boze dwerg
 
Vader:                    Een grote dwerg? Dat is bijzonder.
B&B:                      Ja, dat heet dus ook een wonder. 

De dwerg is eigenlijk een brug
Met daarop een giraf
En die zegt dan: welkom terug
En heeft een toverstaf
 
We toveren een wonderzee
En varen door de bomen
Zo maak je steeds een wonder mee
Zolang je die kan dromen
Zolang je die kan dromen
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Refrein om na te zingen bij de voorstelling

De spelers in de voorstelling zingen steeds een regel en dan zingen jullie het na:

Dromen is fijn
Om een ster te zijn
Dromen is fijn
Voor groot en klein
Zonnenstraal
’t Is jouw verhaal
In de maneschijn
Kun je alles zijn
Een circusster
Dichtbij of ver
Fantasie vergeet dat niet
Fantasie vergeet dat niet


