
 
 

Op dit blad staan enkele lesideeën naar aanleiding van Tussen je oren aflevering 3,  
per doelgroep beknopt omschreven.  

Doelgroep/Discipline Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8

Spreken/filosoferen Bespreek:  
- In het filmpje droomt Sarah 

dat ze een prinses is. Droom jij 
ook wel eens dat je iets of 
iemand anders bent? Wie of 
wat ben je dan? 

- Ben jij wel eens verliefd 
geweest? Wat voel je als je 
verliefd bent?

Bespreek:  
- In het filmpje droomt Sarah 

dat ze een prinses is. Droom jij 
ook wel eens dat je iets of 
iemand anders bent? Wie of 
wat ben je dan? 

- Ben jij wel eens verliefd 
geweest? Wat voel je als je 
verliefd bent?

Bespreek: 
- Vond je de muziek uit het 

filmpje goed passen bij de 
fantasie? Waarom wel of niet? 

- Het verhaal van Sarah speelde 
zich af in een sprookjesboek. 
In wat voor soort boek zou jij 
zelf het hoofdpersonage willen 
zijn? En welk personage?

Tekenen Teken naar aanleiding van het 
filmpje óf muziekfragment:  
- Jezelf als prins of prinses.  
- Een sprookjeskasteel. 
- Een muziekinstrument uit het 

orkest. 

Teken naar aanleiding van het 
filmpje óf muziekfragment:  
- Een plaatje uit een sprookje 

dat je zelf hebt bedacht, dat 
past bij de muziek. 

- Een verliefde prins of prinses.

- Teken een plaatje uit een 
fantasieboek, waarin je zelf de 
hoofdrol speelt.  

- Teken een muziekinstrument 
uit het orkest.

Schrijven - Schrijf een liefdesbriefje aan 
een denkbeeldige prins of 
prinses.  

- Schrijf het liefste woord op dat 
je kent. Geef elke letter een 
andere kleur. 

- Schrijf een liefdesbriefje aan 
een denkbeeldige prins of 
prinses, met krullerige letters 
en veel hartjes. 

- Schrijf een brief terug vanuit 
een prins of prinses die een 
liefdesbrief heeft gekregen 
maar helemaal niet van de 
liefde houdt.

- Schrijf een briefje aan iemand 
met een ganzenveer of 
kroontjespen. 

- Schrijf een kort sprookje van 
een bladzijde.  

- In sprookjesboeken is vaak de 
eerste letter van het verhaal 
groter, en mooi versierd. 
Schrijf het begin van een 
sprookje met zo’n mooie letter.

Bewegen - Sarah uit het filmpje is 
danseres. Ken jij een paar 
balletdanspassen? Laat ze 
zien.  

- Kies een prins of prinses en 
bedenk samen een dans.

- Sarah uit het filmpje is 
danseres. Ken jij een paar 
balletdanspassen? Laat ze 
zien.  

- In het filmpje doen de prins en 
de prinses allemaal dingen 
samen. Kies een prins of 
prinses en dans een paar 
scènes na of bedenk nieuwe 
scènes. 

- Welke dansstijl spreekt jou het 
meeste aan? Kun je daar iets 
van laten zien? 

- Is er iemand in je klas die goed 
kan dansen en je wat passen/
moves kan leren?  

- Vorm duo’s of trio’s en zoek 
samen een dansfilmpje op 
internet waarvan je de 
bewegingen samen kunt 
instuderen. Presenteer het aan 
de rest van de klas.

Aansluiting andere 
vakken

Maak (met hulp van je docent) 
van een drinkrietje een 
muziekinstrument. In het filmpje 
speelt de hobo de hoofdrol. Dit 
muziekinstrument werkt als het 
rietje van een hobo.  
Je hebt een plastic drinkrietje 
(voor het milieu niet zo goed, dus 
bij voorkeur geen nieuwe kopen) 
nodig, en een schaar.  
1. Stop de bovenkant van het 

rietje ongeveer een cm in je 
mond, duw het plat tussen je 
boven - en ondertanden en 
trek het zachtjes tussen je 
tanden door, zodat het platter 
wordt.  

2. Knip met een schaar een 
puntje aan de platte kant. 
Maak niet een te scherpe 
punt, laat een klein, stukje 
zitten in het midden. Het lijkt 
nu op een ‘slangenbekje’. 

3. Steek het rietje iets dieper (3 
cm) in je mond en maak het 
opnieuw plat tussen je 
voortanden.  

4. Leg je lippen losjes om het 
rietje en blaas hard. Als het 
goed is, hoor je getoeter! Je 
voelt de lucht trillen in het 
riet. Geluid is trilling, dat kun 
je nu goed merken. 

Maak (met hulp van je docent) 
van een drinkrietje een 
muziekinstrument. In het filmpje 
speelt de hobo de hoofdrol. Dit 
muziekinstrument werkt als het 
rietje van een hobo.  
Je hebt een plastic drinkrietje 
(voor het milieu niet zo goed, dus 
bij voorkeur geen nieuwe kopen) 
nodig, en een schaar.  
1. Stop de bovenkant van het 

rietje ongeveer een cm in je 
mond, duw het plat tussen je 
boven - en ondertanden en 
trek het zachtjes tussen je 
tanden door, zodat het platter 
wordt.  

2. Knip met een schaar een 
puntje aan de platte kant. 
Maak niet een te scherpe 
punt, laat een klein, stukje 
zitten in het midden. Het lijkt 
nu op een ‘slangenbekje’. 

3. Steek het rietje iets dieper (3 
cm) in je mond en maak het 
opnieuw plat tussen je 
voortanden.  

4. Leg je lippen losjes om het 
rietje en blaas hard. Als het 
goed is, hoor je getoeter! Je 
voelt de lucht trillen in het 
riet. Geluid is trilling, dat kun 
je nu goed merken. 

Maak van een drinkrietje een 
muziekinstrument. In het filmpje 
speelt de hobo de hoofdrol. Dit 
muziekinstrument werkt als het 
rietje van een hobo.  
Je hebt een plastic drinkrietje 
(voor het milieu niet zo goed, dus 
bij voorkeur geen nieuwe kopen) 
nodig, en een schaar.  
1. Stop de bovenkant van het 

rietje ongeveer een cm in je 
mond, duw het plat tussen je 
boven - en ondertanden en 
trek het zachtjes tussen je 
tanden door, zodat het platter 
wordt.  

2. Knip met een schaar een 
puntje aan de platte kant. 
Maak niet een te scherpe 
punt, laat een klein, stukje 
zitten in het midden. Het lijkt 
nu op een ‘slangenbekje’. 

3. Steek het rietje iets dieper (3 
cm) in je mond en maak het 
opnieuw plat tussen je 
voortanden.  

4. Leg je lippen losjes om het 
rietje en blaas hard. Als het 
goed is, hoor je getoeter! Je 
voelt de lucht trillen in het 
riet. Geluid is trilling, dat kun 
je nu goed merken. 


