Om vooraf door te lezen
Wat leuk dat jullie onze voorstelling gaan meemaken!
De Melkweg is een meedansvoorstelling voor kleuters over de boerderij heen.
Dat betekent dat Taury (de hoofdpersoon van de voorstelling) geregeld vraagt aan de kinderen
om mee te doen, om huppelend mee te gaan naar de volgende locatie of om mee te dansen.
Op de plekken waar de kinderen even niet meedoen staan pakjes hooi/ stro/ zeil of bankjes en
mogen de kinderen gaan zitten. Taury zal dit tijdens de voorstelling duidelijk aangeven. Van de
leerkrachten wordt verwacht om storend gedrag (reageren op vragen van Taury is niet
storend) te corrigeren en om zelf (zo) actief (mogelijk) mee te doen.
De voorstelling begint direct zodra de kinderen het erf op gaan en de speler/ danser aanwezig
is. Zij zal jullie opvangen en jullie leiden naar de startplek van de voorstelling. Vanaf het
moment dat Taury jullie ziet zit zij in haar rol en is zij geen 'mevrouw' meer.
Tijdens de voorstelling krijgen de kinderen ook melk te proeven. Graag vragen we de hulp van
de leerkracht om de bekers melk uit te delen. Zijn er kinderen die geen melk mogen drinken?
Er wordt naast melk ook water in de helft van de bekers gedaan. Let er op dat diegene die
geen melk mag drinken het ook niet drinkt.

Op de boerderij
Belangrijk: het is voor de school niet mogelijk om te vroeg op de locatie te arriveren. Er
is geen plek om van te voren te spelen omdat het een boerderij in bedrijf betreft.
Daarnaast heeft de danser tijd nodig om voorbereidingen te treffen.
Parkeren voor ouders en leerkracht kan bij de kaploods, 3e oprit/ laatste oprit. Er zal ook een
bordje hangen met een P
Er is een toilet aanwezig (zorg zoveel mogelijk dat de kinderen op school zijn geweest, het geeft
ruis als er steeds naar het toilet moet worden gelopen tijdens de voorstelling)
Moet een kleuter naar de wc? Laat hem niet alleen gaan maar zorg dat er een leerkracht
meegaat heen en terug. Er staat met bordjes aangegeven waar het toilet is.
We dansen en zijn op de boerderij. Zorg daarom voor kleding die vies mag worden en die
lekker warm is. Laarzen zijn ook handig.
De voorstelling is buiten op het erf, in/ bij de wei en in de stal van de boerderij.
Wij hopen dat jullie een hele fijne voorstelling hebben!

De muziek van de voorstelling is te vinden op Spotify,
zoek op (componist) Sander Stienstra
en ga dan naar het album De Molkwei.
Stichting De Beweging zit op sociale media.
Facebook facebook.com/stichtingdebeweging
Instagram instagram/stichtingdebeweging

