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Inleiding
In deze lesbrief vindt u praktische handvatten en inhoudelijke opdrachten 
die voorafgaand aan de voorstelling of na afloop gebruikt kunnen worden� 
Er zijn drie verschillende kerndoelen uitgewerkt: 

• Positie van de aarde & seizoenen
• Milieu 
• Licht, geluid & temperatuur

Elk thema begint met een inhoudelijke uitleg. Daarna volgt een nagesprek met de klas, waarin het gesprek gaat 
richting het kerndoel dat u wilt behandelen. De opdrachten zijn voor groep 1 en 2 en voor groep 3 en 4 apart 
uitgewerkt. Deze zijn deels ontwikkeld langs de leidraad van TULE oriëntatie op jezelf en de wereld, de kerndoe-
len van 2006. 

Voorafgaand aan de voorstelling
Voor sommige kinderen is het bijwonen van de voorstelling ‘André het Astronautje’ het allereerste bezoek 
aan het theater. Ook als de voorstelling naar de school toe komt, is het fijn stil te staan bij deze bijzondere 
 gebeurtenis. Natuurlijk heeft het gemiddelde kind, ook op jonge leeftijd, al ervaring met het zien van films, 
thuis en in de bioscoop, maar er is een groot verschil met live optredens. Het is leuk om die verschillen te leren 
herkennen.

- Wat zijn de verschillen tussen film en theater? 
Benoem samen met de kinderen een of meerdere verschillen tussen een film en een theatervoorstelling.

Film, is al eerder opgenomen, de acteurs horen je niet als je praat en een film kan op pauze,  
je mag eten en  drinken in de bioscoop en je kan naar het toilet.

Theater, wordt op dat moment gespeeld, de acteurs horen je dus als je praat, ze kunnen niet stoppen,  
je mag niet eten en drinken of naar de wc.

- Hoe noem je mensen die naar een voorstelling kijken? 

Als je naar een voorstelling gaat kijken dan ben je ‘publiek’. Hoe herken je een goed publiek!? Benoem samen met de 
kinderen hoe een goed publiek zich gedraagt.

Een goed publiek praat niet met elkaar tijdens de voorstelling, maar klapt als ze de voorstelling heel mooi vindt. 
Ze is muisstil als het spannend is en lacht vaak als er onverwacht iets grappigs gebeurt. Om dit te oefenen kun 
je de kinderen laten reageren op onderstaande regels tekst:

Applaus oefenen 
”Met veel geraas steeg de raket met André erin op, hoger en hoger en sneller en sneller vloog hij richting de 
maan. Iedereen op de grond was heel blij en langzaamaan begon iedereen te klappen”.(klappen)
Stilte oefenen. “De raket verdween nu uit het zicht, alleen een klein stipje was nog zichtbaar heel hoog in de 
lucht. Iedereen hield zijn adem in en het was zo stil”. (iedereen kijkt in stilte naar 
een niet bestaande stip die je nawijst langs het plafond)

Lachen oefenen
 “Binnen in de raket lachte André, eerst nog zacht, maar daarna steeds harder en 
harder.” (Lachen)
Dirigeer de sterkte van het klappen, de stilte en het lachen met je handen.
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Introductie van het verhaal
André Kuipers is een dokter en een Nederlandse astronaut die 
in 2004 en 2012 een aantal maanden in de ruimte leefde, 
in het ruimtestation ISS. Hij was bijna een jaar weg van 
zijn gezin. Gelukkig kon hij zijn kinderen wel verhalen 
vertellen over zijn belevenissen in de ruimte. Toen hij 
terug was op aarde maakte hij van die verhalen het 
boek André het Astronautje. Van dat boek maakten 
Albert Klein Kranenburg, Christian van Eijkelen-
burg en Daan van West een theatervoorstelling.

In de voorstelling bestelt een jonge onderzoeker 
op het internet alles wat hij nodig heeft om 
Astronaut te worden. Hij heeft de boeken over 
André het Astronautje gelezen en wil nu zelf 
naar de ruimte vliegen. Zijn kamer staat vol dozen 
waar hij een zonnestelsel met Aarde, Zon en Maan 
en zelfs een echte raket uit tevoorschijn haalt. De 
computer stelt hem steeds vragen en geeft hem 
 opdrachten. Bij elk goed antwoord komt hij dichterbij 
zijn doel, Astronaut worden.

Nagesprek
Een nagesprek over de voorstelling is 
altijd de eerste ingang om te zien hoe 
de kinderen het geheel hebben beleefd. 
Wat was er mooi, leuk, spannend, gek of 
wat werd niet begrepen? Maar ook heel 
praktische vragen over kleur van het 
decor, of voorwerpen die op het toneel 
stonden zijn een fijne insteek voor een 
nagesprek. Je kunt als leraar de voorstel-
ling ook vanuit dat perspectief bekijken. 
Een derde mogelijkheid is de volgorde 
van de gebeurtenissen in de voorstelling 
een goed startpunt.

Vanuit het nagesprek kun je vervolgens 
heel goed een brug maken naar de kern-
doelen en de opdrachten die hieraan 
gekoppeld zijn. 
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DE OPDRACHTEN
In de voorstelling zien we een jonge onderzoeker die een raket bouwt. Alle opdrachten hieronder kunnen 
vanuit dat kader worden uitgevoerd: met de kinderen als nieuwsgierige onderzoekers. Leuker wordt het als 
iedereen onderzoeker speelt. In een witte jas en met een veiligheidsbril.

Kerndoel 46: positie van de aarde & seizoenen
De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht 
veroorzaakt� In dit kerndoel gaat het voor de kinderen in groep 1 t/m 4 om een eerste kennismaking met 
het zonnestelsel� 

Ze hebben dagelijks te maken met de zon, de maan en de sterren, die spreken ook enorm tot de verbeelding. 
Het is allemaal zo ver weg. Boven de wolken zie je de hemel en als je verder kijkt? De Zon de Maan de Sterren. 
Welke plaats heeft de aarde in het zonnestelsel? Wat betekent de zon voor het leven op aarde? De kinderen 
leren dat de aarde de zon, de maan en de sterren samen het zonnestelsel vormen.

Voer naar aanleiding van de voorstelling een gesprek over de hemel en wat daar overdag en ‘s nachts allemaal 
te zien is: zon, maan en sterren. Stimuleer daarbij de kinderen hun eigen ervaringen te vertellen. En maak zo 
nodig gebruik van beeldmateriaal van verschillende vormen van de maan, de sterren en van de zon. Wat zijn de 
verschillen onderling?

Knutselopdracht, zon, maan en sterren 
Met het bijgeleverde materiaal kunnen alle kinderen zelf een
planetenslinger maken Ze kunnen natuurlijk ook hun eigen 
zonnestelsel tekenen.

Houdt met de kinderen een gesprek over het 
zonnestelsel uit de voorstelling en breng zo het 
gespreksonderwerp op de vorm van de maan. 
Ze merken op dat die niet altijd hetzelfde is. 
Ze krijgen de opdracht thuis naar de vorm van 
de maan te kijken. Als de kinderen thuis in het 
donker gekeken hebben, komen ze er in de 
klas op  terug en worden de ervaringen vergele-
ken met wat ze eerder gezien hebben (de vorm 
verandert). Wie weet hoe dat komt?

Licht en schaduw opdracht
Ga met de kinderen op een dag dat de zon 
schijnt een aantal keren naar buiten, verspreid 
over de dag, om te kijken hoe de schaduw 
verandert. In tweetallen tekenen de  kinderen 
elkaars schaduw met stoepkrijt op het plein 
om 9.00, 11.00, 12.00 en 14.00 uur. Kijk aan het 
einde van de schooldag samen met je klas wat 
er veranderd is en praat over hoe dat komt.

Als er te weinig zon is, kunnen de kinderen experimenteren met een zaklamp om verklaringen te  vinden voor 
het veranderen van de schaduw. Schijn op verschillende hoogtes en vanuit verschillende hoeken op hetzelfde 
voorwerp en teken de  schaduwen op papier. 
 

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4
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Kerndoel 39: milieu
Leerlingen leren omgaan met het milieu�

Milieu is alles wat deel uitmaakt van de omgeving van mensen. In die omgeving  
gaat het zowel om natuur (bloemen, planten, dieren, gesteente, weer en klimaat,)  
als om het materiële milieu, de cultuur, dat wil zeggen ook alles wat door mensen is  
gemaakt (gebouwen, wegen, akkers/weilanden).

Het milieu is, zoals duidelijk mag zijn, immens. De natuur brengt eten voort en geeft ons energie, ze kan 
 schitterend mooi zijn (de zee, een ruimteschip) maar ook heel bedreigend(een tsunami). Vaak beïnvloeden 
mensen het milieu en soms heeft het milieu juist invloed op de mens.  

Genoeg invalshoeken voor een gesprek
Wat is het natuurlijk milieu en welk milieu is dan door de mensen gemaakt?(Materieel milieu) Horen de zon, 
maan en sterren ook bij het milieu? Mogen mensen het milieu gebruiken en veranderen? Kan het milieu ook 
kapot?

Voer naar aanleiding van de voorstelling een gesprek met de kinderen over het milieu. Alles wat onze  
leefomgeving op aarde bepaalt, de bomen, zeeën, rivieren en steden zijn onderdeel van het milieu.
Weet iemand nog wat de laatste woorden in het decor waren. (Geef de Aarde de ruimte) Wat zou daar mee 
bedoelt worden?

Opdrachten
Naar aanleiding van dit gesprek kun je samen met de kinderen de klas of het schoolplein opruimen, een 
verzorgplant nemen of besluiten alles altijd netjes schoon te maken in de klas. De ‘Ruim je rommel op 
challenge!’ elke dag en nette la of een super schone klas.

Oefening in 3 stappen: 
maak een ‘bewuste’ buiten wandeling met de kinderen. Geef ze de opdracht goed hun ogen, neus en  
oren te gebruiken. Door te kijken, te ruiken en te voelen aan de natuur doen ze bewust ervaringen op.

Stap 1: kies een zintuig, 
Stap 2: kies een voorwerp(blaadje, boom, struik, sprietje) 
Stap 3: kijk, ruik of voel goed naar/aan jouw eigen voorwerp. 
Laat je de kinderen over hun ervaringen vertellen. 

Voer naar aanleiding van de voorstelling een gesprek met de kinderen over het milieu. 
Alles wat onze leefomgeving op aarde bepaalt, de bomen, zeeën, rivieren en steden zijn onderdeel van het 
milieu. Ook steden zijn dus onderdeel van het milieu en die zijn soms net zo mooi als de natuur. Als je iets 
heel mooi vindt kan het je ‘verwonderen’. 

•  Verwonderen 
In de voorstelling haalt de jonge onderzoeker de aarde, maan en zon tevoorschijn. Echt een moment van ver-
wondering. Wat vond jij mooi in de voorstelling?! Of is er iets wat je verwonderen kan uit je eigen leven. 

•  Ingrijpen  
Mensen veranderen soms de natuur, ze grijpen in door bijvoorbeeld bomen te kappen of te planten. De 
onderzoeker uit de voorstelling heeft een eigen bloem om voor te zorgen en neemt hem zelfs mee naar de 
maan. Zo verandert er iets aan het milieu. Wat zijn meer voorbeelden van manieren hoe mensen het milieu 
veranderen!? Heb je zelf wel eens iets verandert aan het milieu?

•  Zorgen  
De onderzoeker zorgt wel heel goed voor zijn plant, ruimt de rommel op en scheidt zelfs papier en plastic. 
Goed zorgen voor het milieu is belangrijk. Waarom precies!? Waar zorg jij zelf goed voor!?

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4
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Opdrachten

•  Laat de kinderen foto’s uit tijdschriften verzamelen. Zoek plaatjes waarop te zien is dat mensen iets hebben 
gemaakt, toegevoegd aan de omgeving: wegen aanleggen, woningen bouwen, hekken in het bos, etcetera. 
Zoek ook plaatjes waarop te zien is dat mensen iets hebben weggehaald, kapot gemaakt: bomen kappen, 
appels plukken, etcetera.

Bespreek de afbeeldingen klassikaal.

•  Verzamel thuis in een lucifersdoosje 5 verschillende voorwerpen uit het natuurlijke milieu en 5 verschillende 
uit het materiele milieu. Nu maakt ieder kind zijn eigen collage op een blad papier en maak duidelijk wat 
natuurlijk en wat materieel milieu is.

Kerndoel 42: licht, geluid & temperatuur
De leerlingen onderzoeken materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid en 
temperatuur� 

Dit kerndoel leent zich ervoor om alle leerlingen tot onderzoekers te benoemen, bijvoorbeeld met een witte jas 
en een vuurwerkbril. 

Genoeg invalshoeken voor een gesprek
Licht, geluid en temperatuur zijn de drie meest herkenbare natuurverschijnselen 
uit de voorstelling André de Astronaut. Lichtbronnen zijn overal en vooral als het 
donker is zijn ze goed zichtbaar. Ze maken schaduw en soms schijnen ze zelfs 
door dingen heen. Geluiden zijn er altijd. 

Voer naar aan leiding van de voorstelling een gesprek met de leerlingen  
over de natuurkundige verschijnselen licht, geluid en temperatuur. 

Wat gaf er licht in de voorstelling (zon, maan, lasapparaat) en welke geluiden hoorde je? (De raket, muziek, 
regen, een zoemer, zelfs een rits van een pak.)  

De jonge Onderzoeker uit de voorstelling had het soms ook heel warm, hoe kwam dat? Welke lichten heb je 
thuis en waar zit allemaal licht in, aan of op? De geluiden thuis zijn heel anders dan die op school, wat hoor je 
thuis en wat is bij jou thuis de koudste kamer. Hoe komt dat?

Opdracht licht onderzoeken 
•  Laat de kinderen allemaal op zoek gaan naar een donker plekje in de klas. Daar hoef je soms niet ver voor  

te lopen. Kijk of je met je eigen zaklamp/ fietslichtje die donkere plekken weer licht krijgt. 
•  Doe de gordijnen dicht in de gymzaal en speel verstoppertje in het donker. Beste tijd in de wintermaanden.

Groep 1 en 2

- 7 -



Opdracht geluid onderzoeken
Wat heb je in de klas bij de hand dat geluid maakt, je sleutels, misschien een puntenslijper, telefoon of knis-
perend papier. Laat iedereen iets aanwijzen en voorspellen welk geluid het voorwerp maakt als je er op tikt er 
mee rammelt of het laat vallen. Geef er maar tekst aan of doe het geluid na voordat je het hoort.

•  Hoog, Laag 
Soms geeft iets een hoge en soms een lage toon, wat klinkt hoog en wat laag als je er geluid mee maakt. 
Neem een glas, een stuk hout een potje, een doosje etc en laat de kinderen voorspellen welke geluid het 
hoogst is en elke het laagst.

•  Geluidskokers  
Zorg voor materiaal waarmee de kinderen geluidskokers kunnen maken. Potjes, blikjes, wc rolletjes etc.. Vul 
de kokers met verschillende soorten en hoeveelheden materialen. Benoem samen met de kinderen de ge-
luiden die de geluidkokers maken. Klinken ze fijn, scherp, hoog, laag, dof of doen ze je ergens aan denken? 
Als we ze allemaal tegelijk gebruiken wordt het dan een raket?! 
 
Met de kokers kunnen de kinderen in tweetallen elkaars ritme echoën. Of maak met alle verschillende soor-
ten geluid een klassikaal muziekstuk. 

•  Stilte  
Als er geen geluid gemaakt wordt, is het stil. Maar nog steeds hoor je geluiden uit de omgeving: een stem 
of het verkeer in de verte. Laat alle kinderen met hun ogen dicht in de kring zitten en probeer eerst eens 30 
seconden samen stil te zijn. Vervolgens kun je samen luiteren naar geluiden ver weg of dicht bij. Maak de 
spanningsboog zo lang mogelijk.

Opdracht temperatuur onderzoeken
De leraar heeft voorwerpen van verschillende materialen (hout, ijzer, steen, papier, stof ) en laat de kinderen 
voelen wat warm aanvoelt en wat koud.  
•  Laat de kinderen plekjes zoeken in de klas die koud of warm voelen bijv. de verwarming (’s winters warm ‘s 

zomers koud), de kraan, de stoeltjes, de metalen poten van de stoeltjes.
  

Opdracht licht onderzoeken
•  Neem een aantal voorwerpen en vraag de kinderen per item of er licht door heen schijnt of niet. Dat kan 

bijvoorbeeld met papier, karton, hout, een trui, misschien een plant of je hand en vraag of het licht erdoor 
gaat of niet.

•  Als een voorwerp geen licht doorlaat ontstaat er schaduw. 
Wanneer wordt die schaduw groter en wanneer kleiner, 
wanneer vaag of helder?

•  Knip een paar figuren uit karton en maak een eenvoudig 
schimmenspel. Je kan de schaduw op de muur laten 
bewegen. De leraar kan ook een klein theater maken met 
doorzichtig papier. Afhankelijk van wat je gemaakt hebt kun 
je een bijpassend geluid toevoegen.

Groep 3 en 4
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Opdracht geluid onderzoeken 
•  Als je binnen school voldoende muziekinstrumenten hebt, kun je een speciale plek in het lokaal maken 

waar die allemaal bij elkaar liggen. Al die instrument maken verschillende klanken, hoog, laag, warm, 
scherp, dof, schel, helder, raspend etc. laat ze door de klas op volgorde hoog/laag leggen. En bespreek welk 
gevoel de geluiden oproepen.

•  Je kunt zelf muziekinstrumenten maken. Een geluidskoker is dan het eenvoudigst, maar trommels en 
 shakers zijn ook in het keukenkastje te vinden. Vul hetzelfde potje maar eens met rijst of met bonen 
dat levert echt een andere klanken op en ook een pan of een afwasteil klinken anders als je er op slaat. 
 Snaarinstrumenten zijn ook mogelijk. Bedenk dat je met een gespannen snaar (visdraad) al een heel veel 
verschillende toonhoogtes kunt maken door hem strakker of losser te draaien.

•  Stilte  
In de ruimte is het stil. Als er geen geluid gemaakt wordt is het in de klas ook stil. Maar nog steeds hoor je 
geluiden uit de omgeving een stem of het verkeer in de verte. Laat alle kinderen met hun ogen dicht in de 
kring zitten en probeer eerst eens 30 seconden samen stil te zijn. Vervolgens kun je samen luiteren naar 
geluiden ver weg of dicht bij. Maak de spanningsboog zo lang mogelijk.

 Opdracht temperatuur onderzoeken
Laat de kinderen iets opwarmen wat koud is of iets afkoelen dat warm is. Hoe doe je dat? Laat het hen zelf 
bedenken. Kan met je handen onder de kraan, koelkast, diepvries of als het koud is natuurlijk buiten.

 •  Thermometer 
Praat over de temperatuur op aarde, warm koud, hang buiten een thermometer op en laat de kinderen om 
09.00 11.00 13.00 en 14.00 de temperatuur meten. Wanneer is dit het warmst en hoe komt dat?

•   Lichaamstemperatuur 
Praat over de temperatuur van je lijf. Wanneer is die hoger of lager dan normaal. Hoe komt dat? Meet ieders 
temperatuur. Kun je het heel heet krijgen door met je jas aan in de klas te gaan zitten? De ene helft van 
de klas doet zijn jas aan en een muts op de rest blijft gewoon gekleed. Meet na 15 minuten weer ieders 
 temperatuur en kijk welke groep nu het warmst is.
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Wil je meer informatie over de Kleine astronauten of André Kuipers?

Surf dan naar www.kleine-astronauten.nl  
of www.andrekuipers.nl of volg ze op social media.

De Kleine Astronauten 
https://www.instagram.com/dekleineastronauten 

André Kuipers 
https://www.facebook.com/andrekuipersofficieel 
https://www.instagram.com/andre_kuipers_officieel/

http://www.kleine-astronauten.nl
http://www.andrekuipers.nl
https://www.instagram.com/dekleineastronauten
https://www.facebook.com/andrekuipersofficieel
https://www.instagram.com/andre_kuipers_officieel/
https://www.instagram.com/andre_kuipers_officieel/
https://www.facebook.com/andrekuipersofficieel
https://www.instagram.com/dekleineastronauten


Stap 1: Leg een stuk touw neer

Stap 2: Knip alle planeten uit

Stap 3: Plak de planeten op elkaar  
 met het touw ertussen

M a a k  j e  e i g e n M a a k  j e  e i g e n 
p l a n e t e n s l i n g e rp l a n e t e n s l i n g e r

jupiter

Uranus

Saturnus

Neptunus

aarde

mars

Venus

Mercurius
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