
Verdwalen– het Virus
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ZET JE OUDERS  
AAN HET WERK

3

Kan je 
kind nog niet 
(goed) lezen? 

Leg de opdracht 
dan uit.

Bern de baas! (oké, foar ien dei.)

Het is heel belangrijk dat je je ouders iets te 
doen geeft. Ze zijn zo gewend aan werken dat zij 
zich thuis bijna niet kunnen redden. Concentratie 
hebben ze bijna niet meer. En spelen is voor hen 
heel lastig. Jij kan ze helpen. Leer ze weer spelen.

Er zijn twee soorten ouders:

1. Ouders die op hun werk een baas zijn. Voor hen vind je hieronder een opdracht.

2. Ouders die op hun werk een baas hebben. Voor hen vind je de opdracht op 

www.kultuerfilter.nl/hetvirus (onder het kopje ‘Anders Maken’).

Opdracht Voor Bazige Ouders 
Voor ouders die op hun werk een baas zijn, zijn deze dagen niet heel makkelijk. Zij 

zijn zo gewend aan het geven van opdrachten aan anderen... Wat moeten zij nu met 

al die bazigheid?

Maak voor hen een heleboel werknemers (dat zijn mensen die het werk voor hun 

doen) om mee te spelen. Want als zij hun bazigheid niet goed kwijt kunnen… wie 

heeft er dan last van? Ja, jij dus. 

Maak een groep werknemers
• Pak een dienblad, een plaat hout, een stuk karton.

• Maak van materiaal dat in huis is poppetjes/personages* en geef elk figuurtje 

een bijzondere eigenschap. Hoe lastiger hoe leuker. Zet ze op de plaat/

dienblad/karton.

• Schrijf een paar dingen op. Dan kan jij of je ouder er beter mee werken.

• Nu kan je met je ouder gaan spelen (noem het werken, dat snappen ze beter). 

• Laat hem of haar leuke opdrachten bedenken voor de werknemers. 

• Speel eerst leuke dingen. Bedenk dan steeds meer problemen met die 

werknemers. Ziek, geen zin, ongelukjes op het werk... Dat soort dingen.

*Een personage is een persoon in een film of verhaal. 

wat heb je nodig?
• Dat hangt er helemaal van af hoe je het aanpakt…!

• Materiaal om poppetjes mee te maken

Dit is een KEKopdracht. KEK is een provinciaal cultuurprogramma voor 
basisscholen, waarin gewerkt wordt met cultuur, kunst en creativiteit.  
Voor bijzondere, rake, kekke lessen over wie jij bent in deze provincie.   
Deze opdracht is van Anne Graswinckel. Vormgeving Jelle F. Post. 
Wil je nog meer inspiratie?  

Kijk op www.kultuerfilter.nl/hetvirus 


