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Hallo,
Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze voorstelling ‘Oetsie Poetsie’

Oetsie Poetsie is objectentheater dat ontstaan is vanuit een speel-zoektocht met allerlei poetsmateriaal. Deze
zoektocht resulteerde in een voorstelling die bestaat uit verschillende situaties die elkaar in een snel tempo
opvolgen.
De voorstelling biedt tal van verwerkingsmogelijkheden. Het is onmogelijk deze allemaal met de kinderen uit
te werken. Luister welke elementen de kinderen het meest aanspraken en speel hierop in.
Deze lesbrief is gemaakt om je hierbij te helpen: lees hem als een ruggesteun om de voorstelling te laten
voortleven in de klas.
De lesbrief bestaat uit een aantal suggesties en 1 uitgewerkte muzikale activiteit: Het ‘Oetsiepoetsie-orkestie’.
Er is ook een Doremi (uitgeverij Averbode) uitgegeven gebaseerd op Oetsie Poetsie . Het betreft het nummer
20 van 22 juni 2001.

Veel lees- maar vooral veel kijkplezier,

Goele Van Dijck (dans en ritmes regie / samensteller lesbrief),
Koen Crul ( spel regie )
Ronny Aelbrecht en Milly Jennes (de spelers van Oetsie Poetsie).
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LES SUGGESTIES
1. Met borstels, sponsen, vegers,...
KLASPOP
Verzamel het poetsgerief dat in de klas aanwezig is en bedenk, samen met de
Kinderen, hoe je er een pop van kan maken. Deze pop kan dienst doen als klaspop.

RUDY ROMMELRUIMER EN VINCENT VUILVRETER
Zorg ervoor dat iedereen een spons heeft. Voor de jongste kleuters kan het nodig
zijn om de sponsen te halveren.
Maak in iedere spons volgende gleuven:
1.een plooigleuf

2.een gleuf voor de duim en een gleuf voor de overige vingers.

Laat de kinderen hun pop verder afwerken: ogen, haar, een brilletje,...
Het spel van de poppen zal ongetwijfeld de verbale communicatie tussen de kleuters enorm stimuleren.
DJABBERTALK
De spons praatte in de voorstelling een onverstaanbare taal en toch kon je de boodschap goed verstaan.
Laat de sponsen pop wat vertellen in djabbertalk (nonsenswoorden). Geef via de pop een opdracht aan 1 van
de kinderen, bijvoorbeeld doe je veters vast, ga je jas halen, ... . Probeer door je intonatie en je lichaam de
opdracht duidelijk te maken.
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SPONSDIER
Verzamel al de meegebrachte schoonmaakspullen. Een klein groepje kinderen maakt met (een deel van) het
materiaal een dier. De anderen raden om welk dier het gaat: eerst wordt het dier getoond, daarna gaat het
bewegen en als laatste komt er het geluid bij.
Wie kan het heel snel raden?
AQUAREL
Als je veel borstels / vegers hebt dan kan je de kinderen op de speelplaats met water en vegers een tekening
laten maken. Het water is de verf, de vegers zijn de penselen en de speelplaats is een enorm groot tekenpapier.
OETSIEPOETSIEPOMLIED

Je kan dit lied zowel in de gym- polyvalente zaal als in de klas gebruiken:
IN DE KLAS
- Iedereen zit op zijn stoel en het lied wordt gezongen. Tijdens het refrein poetst iedereen zijn stoel met
een spons, stofdoek,...
IN DE ZAAL
- Als iedereen een spons of stofdoek heeft kan je de kinderen tijdens het eerste deel vrij laten ronddansen
met de spons of stofdoek in hun hand. Bij het refrein blijft iedereen staan en poetst ter plaatse in de
lucht.
Variatie: Je kan het woord 'mannetje' ook vervangen door jongen of meisje.
Enkel de desbetreffende
kinderen mogen dan doorheen de zaal dansen, de anderen blijven op hun
plaats staan.
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Iedereen staat verspreid in de zaal, het poetsvoorwerp dat ze van thuis meebrachten ligt voor hen op de
grond. Tijdens het eerste deel van het liedje danst iedereen rond zijn voorwerp, tijdens het refrein neemt
iedereen zijn poetsgerief in de hand en poets ter plaatse.
Variatie: De kinderen kunnen tijdens het eerste deel van het lied vrij tussen de poetsvoorwerpen dansen.
Bij het refrein poetsen ze dan met het voorwerp dat het dichtst bij hen staat.

MET EEN STOFZUIGER
Voor de jongste kleuters is een stofzuiger een akelig ding: het maakt veel lawaai en er kan van alles in
verdwijnen. Wie weet kan je er zelf in verdwijnen?
Het is dus heel belangrijk om goed na te gaan hoe je zo'n ding zonder veel paniek te zaaien in de klas kan
introduceren. Hier dus een aantal suggesties.
- Bezoek met de kinderen een electro winkel in de buurt. Bespreek de verschillende
modellen, kleuren,... .
Hebben ze nog andere apparaten om te poetsen?
Misschien heeft de winkelier wel een oud exemplaar dat de kinderen in de klas uit
elkaar mogen halen.
- Begin de waarneming met een kruimeldief. Waarom zou hij zo noemen? Wat zuigt hij op en wat niet?
Met een rietje kan je zelf ook papiersnippers opzuigen en weer op een andere plek neerleggen. Kan je dat ook
met een knikker?
Een stofzuiger kan wel knikkers opzuigen. Als er een nieuwe stofzuigerzak in de stofzuiger zit kan je al het
materiaal dat je opzuigt terug gaan zoeken in zijn 'buik'.
Bij wie mag je eens op de schoenen zuigen?
Verdwijnen ze in de stofzuiger?
En wat gebeurt er als je een loshangende trui wil opzuigen?
- In het volgende verhaal is heel fijn om met de oudste kleuters te
dramatiseren.
Bron: Doremi nr 14, 20 maart 1992.
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De voorstelling is ook een goed aanknopingspunt om het met de kinderen even te hebben over veiligheid.
We denken hierbij in de eerste plaats aan stekker / stopcontact.

LES OETSIE POETSIE ORKESTIE
De les bestaat uit een aantal opeenvolgende opdrachten. Het werkt het best als je de opdrachten in
chronologische volgorde afhandelt en het zal van de leeftijd van de kinderen afhangen hoeveel opdrachten je
met je klas kan uitvoeren.
Bekijk dus kritisch wat haalbaar is voor je groep.
VOORAF
Laat de kinderen allerlei poetsgerief meebrengen: schuursponsjes, afwaskwasten,
lege detergent bussen, emmers, handvegertjes, stofdoeken,...
EXPERIMENTEREN
1. De kinderen staan in een kring en hebben elk 1 poetsvoorwerp in de hand. Ze zoeken uit welke geluiden ze
ermee kunnen maken. Bijvoorbeeld op een emmer kan je slaan maar als je hem over de grond glijdt dan
maakt hij een heel ander geluid. Vergeet niet vooraf een begin- en eindsein af te spreken, bijvoorbeeld als ik
op de grond ga zitten dan mag ik niets meer horen en ga je ook vlug zitten.
2. Iedereen schuift een plaatsje door zodat iedereen een ander instrument krijgt. Hier worden de mogelijkheden
ook weer even uitgezocht.
3. Idem maar nu maakt iedereen zo veel / weinig mogelijk geluid.
ORKEST
De kinderen blijven bij hun laatste instrument en je maakt groepjes per klankkleur.
Bijvoorbeeld:
vodden en doeken:
wapperen
emmers:
schuiven
bussen:
tikken
borsteltjes:
ritselen met de vingers
Bij de jongste kinderen kan je 1 grote groep met alle instrumenten behouden.
Zorg dat de groepjes ver genoeg van elkaar staan.
Jij bent de dirigent en geeft aan wat er gebeurt:
- welk groepje er mag spelen
- of er luid of stil gespeeld wordt.
RAADSELSPEL
Om terug rustig naar de klas te kunnen sluiten we af met een luisteroefening. De kinderen zitten in een kring
op de grond.
Drie 'poetsinstrumenten' met een uiteenlopende klankkleur liggen in het midden, de overigen liggen aan de
kant. Je spreekt met de groep af op welke manier elk instrument bespeeld zal worden.
Dan gaat er 1 kind in het midden van de kring zitten en wordt geblinddoekt. Iemand anders gaat stilletjes naar
de instrumenten, bespeelt er 1 op de afgesproken manier en gaat terug op zijn plaats zitten.
Daarna moet diegene die geblinddoekt was het juiste voorwerp kunnen aanduiden.
Na enige tijd kan je de kinderen ook laten kiezen hoe ze de 'poetsinstrumenten'
bespelen.
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HONGER NAAR NOG MEER?
UITGEVERIJ AVERBODE : DO RE MI NUMMER 20 verschijningsdatum 22 juni 2001 met als titel : ‘De gekke
schoonmaak’ is volledig gebaseerd op de voorstelling Oetsie Poetsie.
In andere onderstaande bundels vind je nog tof materiaal om rond het thema te werken.
DANSSPETTERS
Dansspetters bestaat uit een boekje met bijhorende dubbel CD met dansprojecten voor zowel kleuters als
lagere schoolkinderen. Het programma is met name bedoeld als een richtlijn waarbinnen alle ruimte is voor
eigen ideeën die samen met de kinderen kunnen worden uitgewerkt.
Het poetslied is 1 van de uitgewerkte thema's: oorspronkelijk voor kinderen vanaf 8 jaar maar gemakkelijk te
vereenvoudigen naar een lagere leeftijdgroep.
Speth, M., DANSSPETTERS, Hogeschool Maastricht, 1999,
ISBN 90-800850-3-0
DE LIEDJESSPEELTUIN
In deze liedbundel (met bijhorende cd) vind je een lied over de stofzuiger: een ietwat geheimzinnig maar
prettig lied.
Scheele, D., DE LIEDJESSPEELTUIN DEEL 2, Universal songs B.V., Postbus2305, 1200 CH Hilversum
Bij volgende organisaties kan je terecht voor workshops, cursussen, ...
Het spreekt uiteraard vanzelf dat je bij Vlinders & C° terecht kan voor nog andere boeiende
figurentheatervoorstellingen voor kleuters.
alle informatie en boekingen :

Figurentheater Vlinders & C°
Westlangeweg 8
9130 Beveren
Tel/Fax/AP : 03/755.24.45
GSM : 0476/33 84 03
e-mail : vlinders@vlinders.be
website :www.vlinders.be
Nog een extraatje:
Onze dansregisseur en samensteller van deze lesbrief Goele Van Dijck heeft een eigen
(mee)danstheatervoorstellingen voor kleuters voor alle informatie over haar voorstellingen kan je terecht via haar
telefoon : Tel / fax :03/352 74 02

Met dank ook aan Milly Jennes (speelster Oetsie Poetsie) voor het maken van de illustraties in deze lesbrief.
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