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DE KLEURENDIEF, ‘Zonder kleuren geen geluk’ 6+

Leesopdracht

Je gaat binnenkort naar de voorstelling over ‘De kleurendief’
Dit is een muzikaal sprookje dat zich afspeelt in het sprookjesbos. Heks Fetsi 
tovert de kleuren weg uit het bos, het bos is ineens zwart/wit! Samen met Kiki 
gaan jullie op reis en zorgen ervoor dat de kleuren weer terug komen. 
Waarom wil Heks Fetsi de kleuren wegtoveren? 
Kiki wordt ook geholpen door de wijze uil  om  de kleuren terug te vinden.  
Lukt het om de kleuren terug te vinden?  
Tijdens de voorstelling gaan we op zoek naar kleine kleurige dingen die je 
gelukkig maken!
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Over de kleuren uit de 
voorstelling: rood, geel, oranje, 
groen, blauw en paars. 

In de voorstelling gaan jullie op zoek naar 
de kleuren rood, geel, oranje, groen, blauw 
en paars. 

Noem voorwerpen of dingen op die deze 
kleuren hebben. 

Rood: een lieveheersbeestje en ................
Oranje: een sinaasappel en .......................
Blauw: blauwe lucht en .............................
Groen: gras en ...........................................
Paars: krokusjes en.....................................
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Voordat je naar de voorstelling gaat, zijn hier een paar opdrachten:  

Over zwart wit en kleur

Vrolijk gekleurde kleding
Hieronder zie je allemaal kinderen met vrolijk gekleurde kleren aan, schrijf op
welke kleding jij het mooist vindt en waarom?

Hoe kijk jij het liefst naar de wereld en de mensen om je heen? 

0 in kleur
0 in zwart-wit
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Wat maakt je verdrietig of ongelukkig?

Sprookjes

Wat maakt jou blij of gelukkig?
Wat is gelukkig zijn? Beschrijf dat eens, waar denk je dan aan, welke woorden schieten je te 
binnen?

Beschrijf dat eens, waar denk je dan aan, welke woorden schieten je te binnen?

De voorstelling van Briza is een sprookje.

Waar begint een sprookje meestal mee? …………………………………….

Hoe eindigen sprookjes vaak? …………………………………………………
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Waar word jij blij van?

Kleur het rondje in: 
0 als ik een ijsje eet
0 als ik in een mooi gekleurde bloemen zie
0 als de lucht mooi blauw is
0 als ik lekker buiten kan spelen
0 als ik zing
0 als ik op mijn smartphone speel
0 als ik mooie gekleurde insecten zie
0 als ik de hond uitlaat
0 als ik nieuwe kleren mag kopen
0 als het vakantie is
0 als de school weer begint
0 als ik ………………………………………………
0 als ik ………………………………………………
0 als ik ………………………………………………

Welke sprookjes ken je?

Welke personen komen vaak voor in sprookjes?

1) Sneeuwwitje

2) Anansi de spin

3) …………………………………

4) …………………………………

5) …………………………………

Koningen, tovenaars, 



LEERLINGENWERKBLAD

6 7

Tijdens de voorstelling ontmoet je de wijze uil. Met zijn wijsheid weet hij precies welk pad 
je moet volgen en wat je kunt doen om er voor te zorgen dat de wereld weer zijn kleur terug 
krijgt. Het pad loopt langs paddenstoelen, pompoenen en zonnebloemen en gaat uiteindelijk 
naar het grote paarse kasteel. Daar krijg je een belangrijke opdracht.

De uil staat als symbool voor wijsheid, maar er zijn ook mensen die denken dat het geroep van 
een uil ongeluk brengt. Uilen komen vaak voor in verhalen en sprookjes (over heksen).
‘Wat ben jij een uilskuiken’ is een spreekwoord, dat betekent, wat ben jij dom!

Nog een paar spreekwoorden met uilen:
‘Ik heb een uil gevangen’ betekent: Ik heb grote pech of ik heb een grote tegenvaller te 
verduren gekregen.
‘Ik ga een uiltje knappen’ betekent: ik ga een dutje doen.

Wat kan een uil wat een mens niet kan? …………………………………………………

...................................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................

Antwoord 

Kun je zelf een sprookje bedenken?
Waarin de volgende woorden voorkomen: 
Zwart-wit, kleuren. 
Begin met: 
Er  was eens ………………………………en eindig met: en ze leefden nog lang en gelukkig.

De wijze uil

Een uil is een nachtdier en kan dingen zien die anderen niet zien, daarom vinden we dat uilen 
wijze vogels zijn!



3. Molletjes zijn dolletjes
Het gras is groen
De lucht is blauw 
Een koe eet gras 
Maakt melk voor jou

2. Waar zijn de kleuren?
Rood geel blauw
Waar zijn de kleuren
Rood geel blauw
waar zijn ze nou
Oranje groen en paars
Hier gebeurt iets raars

Ik begrijp er helemaal niets meer van  

Een wereld zonder kleuren
Hoe kan dit nou gebeuren
Ik wil zweven over bos en duin
ik wil vliegen in een vlindertuin

Ja in een vlindertuin met allemaal kleuren

Rood geel blauw
Waar zijn de kleuren
Rood geel blauw

Waar zijn ze nou
Oranje groen en paars
Hier gebeurt iets raars

Dit kan toch helemaal niet

Een wereld zonder kleuren
Hoe kan dit nou gebeuren
Ik wil zweven over bos en duin
ik wil vliegen in een vlindertuin
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Liedteksten uit de voorstelling om te oefenen

De spreuk om uit je hoofd te leren:

Do-Re-Mi-Fa-Sol

3 liedteksten om te onthouden en na te kunnen zingen in de voorstelling:

1. De Kleuren zijn terug!
Rood en oranje
Paars geel en groen
Hoera voor de kleuren
Voor Kiki een zoen

Blauw is ook nodig
Denk niet zwart-wit
De wereld veelkleurig
Wij willen dit! 
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Op de afbeelding hiernaast zie je de stappen van links naar 
rechts.

1. Knip een stuk van een kartonnen koker van een keukenrol af 
als die te lang is en verf de keukenrol in een kleur die je mooi 
vindt.
2. Zet de keukenrol staand op een wit dubbel gevouwen 
papiertje. Maak een cirkel die drie keer groter is dan de 
cirkel van de keukenrol. 
3. Knip de 2 cirkels uit. 
4. Bedek 1 gat van de keukenrol met 1 uitgeknipte cirkel en 
maak deze vast met een elastiek of met lijm. 
5. Knip een stuk aluminiumfolie dat 2 keer zo lang is als je 
keukenrol. Kneed de aluminiumfolie helemaal bij elkaar zodat 
het er uit gaat zien als een dunne stok. 
6. Buig de aluminiumfolie doormidden en draai de twee 
uiteinden om elkaar heen. 
7. Plaats het stuk aluminiumfolie in de keukenrol en schenk 
een hand vol met rijst of macaroni in de keukenrol. 
8. Maak het andere gat van de keukenrol met de andere 
uitgeknipte cirkel dicht met een elastiek of lijm. Versier het 
zoals je wilt en je regenstok is klaar!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.
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Zo-doe-je-dat Regenstok

In de voorstelling wordt de regenstok als instrument gebruikt. Een regenstok is een 
lange, holle buis die gedeeltelijk is gevuld met kleine steentjes of bonen met kleine spelden 
of doornen die op een bepaalde manier in de buis vast zitten. Als de stok ondersteboven 
wordt gehouden, vallen de kiezelstenen naar het andere uiteinde van de buis, waardoor het 
geluid doet denken aan vallende regen.  

Je gaat zelf een regenstok maken. Op de tekeningen hiernaast wordt uitgelegd hoe je dit 
kunt doen. Tijdens de voorstelling mag je de regenstok gebruiken (de muzikanten op het 
toneel zullen je zeggen wanneer het mag!).

Maak een regenstok en neem het mee naar de voorstelling
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Tekeningen in zwart wit en in kleur

Opdracht nadat je de voorstelling hebt gezien

In je eigen woorden

Kleur de twee heksen op de volgende pagina in. Een heks mag je alleen maar in zwart, wit en 
grijs tinten inkleuren en voor de andere heks gebruik je kleuren.

Als het klaar is dan hang je het naast elkaar op in de klas. Kijk en bespreek met elkaar de 
tekeningen. Wat valt je op als alles in zwart/wit is en wat vind je mooier?

Je hebt de voorstelling ‘De Kleurendief’ gezien. 
Schrijf kort in je eigen woorden op waar het over ging.



Zwart/wit heks:
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Heks in kleur:
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