In dit tussenjaar van Waadzinnig hoeven jullie niet zelf een
keuze te maken uit de activiteiten. Op basis van activiteiten
die de kinderen vorig jaar hebben gehad en geografische
ligging, maakt Waadzinnig dit jaar de verdeling. Jullie
ontvangen de planning eind september.
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GROEP 1-2

Spelen met Taal

De rattenvanger van Hamelen

GROEP 3-4

Een Zee van Talen

Museum Martena: Kijken naar kunst
Museum Martena: Stinzenprogramma

GROEP 5-6

De Taal van je Verhaal

De gebroeders Kist of
Eise Eisinga Planetarium

GROEP 7-8

Denken over Taal

Film
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GROEP 1-2

GROEP 3-4

Spelen met Taal

Een Zee van Talen

We worden allemaal geboren met een
Taalmachientje in ons hoofd. Daar
zitten letters in, klanken, en woorden.
De kinderen gaan samen met een
theaterdocent op onderzoek naar het
taalmachientje in hun hoofd. Samen
maken, spelen en verbeelden ze klanken
en woorden, en de verhalen die ze ermee
maken, in verschillende talen. Voor
de leerkrachten zijn er inspiratie- en
verdiepende werkvormen om zelf na de
activiteit aan de slag te gaan met Spelen
met Taal.

In het Taalmachientje in ons hoofd zit een
Zee van Talen, die we allemaal kunnen
gebruiken om iets te vertellen. Maar wat
voor talen zijn er eigenlijk? Is er meer
dan alleen woorden-taal? Als je mem
nee schudt als je om een snoepje vraagt,
is dat zonder-woordentaal? Buiten zie
je verkeerborden, is dat tekens-taal? En
kun je met dans of plaatjes iets vertellen?
Samen met de vakdocenten dans en
taal gaan de kinderen op speurtocht
vanuit het thema Út en thús in hun eigen
omgeving, met hun eigen thuistaal. Voor
de leerkrachten zijn er inspiratie- en
verdiepende werkvormen om zelf na de
activiteit verder aan de slag te gaan met
spelen met taal.

De rattenvanger van Hamelen
in Theater de Koornbeurs
In Hamelen zijn de mensen te druk om
hun rommel op te ruimen. En dus komen
er ratten. Heel veel ratten. Een hoge
beloning voor wie de ratten verjaagt! Maar
de mensen van Hamelen houden zich
niet aan hun belofte en de Rattenvanger
leert ze een lesje dat ze niet snel zullen
vergeten! Nee, nee geen zorgen. In deze
versie komen de kinderen veilig terug!
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Museum Martena i.s.m PoWoW: Kijken
naar kunst
In het hart van Franeker staat de
Martenastins, een stadskasteel gebouwd
in 1506. Hier is sinds 2006 Museum
Martena gevestigd. De kinderen bezoeken
met PoWoW (kunstprofessionals
Petra Berbée en Ra van der Hoek) de
tentoonstelling van beelden van Gosse
Koopmans (tot eind 2020) of Klaas
Werumeus Buning (jan.-juni 2020). Daarna
tekenen de kinderen individueel, met een
verrassend groepsresultaat.
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Stinzenprogramma Museum Martena
Museum Martena is het stadsmuseum
van Franeker en is eigenlijk een museum
in een kasteel. In dit stadskasteel komen
verhalen tot leven: wanneer is het
gebouwd, wie heeft het gebouwd, wie
heeft er gewoond en wat is door de jaren
heen gebeurd?

De Gebroeders Kist
in Theater de Koornbeurs
Er waren eens vier broers. Ze heetten De
Gebroeders Kist. Niemand wist of ze zo
heetten omdat ze in een kist woonden of
dat ze in een kist woonden omdat ze zo
heetten. Natuurlijk hadden ze elk ook nog
een eigen naam: Oudste, Jongste, Middelste en Domste. En ze hadden Grote Trom,
zoals andere mensen een hond of een kanarie hebben. Op een nacht vertrekken ze
met Grote Trom, op zoek naar het geluk...
De Gebroeders Kist is een spannende voorstelling met weinig woorden, aanstekelijk
slagwerk, acrobatiek en veel humor, gespeeld door Percossa.
of

GROEP 5-6
De Taal van je Verhaal
Het Taalmachientje in je hoofd heeft heel
veel verschillende manieren, taalsoorten,
waarop jij je kunt uitdrukken. Misschien
vertel jij je verhaal het liefst als een
rap. Of als een dans, of in gesproken
vorm, of geschreven, of getekend. Al die
verschillenden manieren om je verhaal
te vertellen ondersteunen elkaar. Samen
met een Taaltoveraar gaan de kinderen
ontdekken welke uitdrukkingsvormen er
zijn en verhalen maken met een (of meer)
Waadhoekse talen. Voor de leerkrachten
zijn er inspiratie- en verdiepende
werkvormen om zelf na de activiteit
verder aan de slag te gaan met De Taal
van je Verhaal.
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Eise Eisinga Planetarium
In het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
maken de kinderen kennis met Eise
Eisinga. Het is een programma over een
van de belangrijkste historische personen
van Waadhoeke. Zoals altijd worden de kinderen in het Planetarium ontvangen door
de vrouw en buurvrouw van Eise en geeft
hij zelf de uitleg.
Via zijn verhaal maken de kinderen kennis
met het leven en werken in die tijd.
Er zijn dit jaar twee vernieuwde programma’s. In ‘Er mist een planeet!’ draait het om
ontdekken en de planeten. In ‘Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet’ staan licht en donker centraal. Beide programma’s bevatten ideeën
om het thema in verschillende kunstdisciplines uit te werken.
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Film
in Theater de Koornbeurs
We groeien op in én met beelden. Het is inmiddels – naast gesproken en geschreven
taal – dé manier waarop wij met elkaar communiceren én een beeld creëren van
onszelf en de wereld om ons heen. Wat zie je nou echt als je naar instastories,
videoclips, series en films kijkt? Om meer te zien in deze audiovisuele uitingen moet
je de taal van film leren spreken. Koornbeurs Film en de Filmeducatie Hub Noord (in
wording) zorgen voor een uitdagend bij de doelgroep passende film, lesmateriaal en
verwerkingsprogramma.

GROEP 7-8
Denken over Taal
Dacht je dat je de enige was met een Taalmachientje? Dan heb je het mis: IEDEREEN
heeft een Taalmachientje in zijn hoofd. Tijd om de andere te leren kennen. Om uit te
vinden welke taal jij graag en het makkelijkst gebruikt. Maar weet jij hoe je overkomt op
een ander? Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen tussen jouw taal en die
van een anderen? Is één taal voldoende? Gebruik je op school dezelfde taal als thuis?
Hoe handig is het als je meertalig bent? Is elke taal goed? Wat haal je op uit een andere
taal, wat breng je mee vanuit jouw taal? Samen met de vakdocent Audiovisueel gaan
de kinderen nadenken over deze vragen, en hun bevindingen in beeld (audiovisueel)
brengen. Voor de leerkrachten zijn er inspiratie- en verdiepende werkvormen om zelf na
de activiteit verder aan de slag te gaan met Denken over Taal.
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