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Lesbrief 

 

 
Superjuffie! is een productie van De Toren van Geluid (www.detorenvangeluid.com) 
 
Voor informatie en vragen:  
laura.burgmans@ziggo.nl of 06-21250300 
 
Voor boekingen:  
Vanaf2 (info@vanaf2.nl) 
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Beste leerkracht, 
 
Samen met uw leerlingen bezoekt u binnenkort het theater om  onze voorstelling 
‘Superjuffie!’ te zien. De voorstelling is een productie van De Toren van Geluid. Sinds 2001 
maken wij toegankelijke voorstellingen, waarbij eenvoud en helderheid voorop staan. Eerder 
maakten we voorstellingen rondom o.a. Agent en Boef, Pim & Pom en Ssst! De tijger slaapt.  
 
Maar nu Superjuffie! We verheugen ons er op om dit seizoen het verhaal over deze 
bijzondere juf te vertellen. In deze lesbrief vindt u tips en informatie rondom de voorstelling 
om het bezoek zo compleet mogelijk te maken. Wat u hiervan wel of niet gebruikt is 
natuurlijk geheel vrijblijvend! 
 

Introductie Superjuffie! 

Dit is juf Josje. 

Een heel gewone juf. 

Maar kunnen jullie een geheim bewaren? 

Nee? Stop dan met lezen! 

Ja? Luister dan goed! 

Josje is namelijk een heel bijzondere juf. 

Ze is Superjuffie! 

Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. Zodra ze een hap van haar 
krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een tornado door de lucht. Zo redt ze 
alle dieren net op tijd! Al snel ontdekken haar leerlingen en Hakim, de conciërge, haar 
bijzondere gave. Gelukkig beloven ze niets tegen de strenge directeur te zeggen. 
Ondertussen gebeuren er hele vreemde dingen in de stadsdierentuin….Komt Superjuffies 
hulp op tijd? 
 
De voorstelling is gebaseerd op de populaire Superjuffie!-boeken van Janneke Schotveld. Er 
zijn inmiddels 9 delen verschenen waaronder: 

- Superjuffie komt in actie 
- Superjuffie in Australië 
- Superjuffie in de soep 

 
De voorstelling is gebaseerd op het eerste boek: Superjuffie!. In 2018 verscheen er ook een 
film gebaseerd op dit boek. Deze film is eventueel te bekijken via Netflix.  
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Thema’s in de voorstelling: 
Jezelf zijn, vriendschap, natuur, dieren, superheld. 
 
Leerdoelen: 

In de voorstelling zien we een tweestrijd: Superjuffie vecht niet alleen tegen het onrecht 

maar ook tegen zichzelf. Ze is geen moedwillige heldin en heeft geen groot ego. De 

superkracht is haar overkomen. Dit maakt dat iedereen van haar houdt en hiermee leren we 

dat het belangrijk is om van jezelf te houden en dat je goed bent zoals je bent. 

 

Daarnaast zijn de thema’s in de Superjuffie!-boeken actueel en sterk levend onder de 

kinderen van nu: hoe gaan we om met de wereld om ons heen? Hoe zorgen we goed voor de 

aarde, wat kunnen we doen aan milieuvervuiling, wat is klimaatopwarming etc.? 

 
En natuurlijk sluiten de Superjuffie!-boeken en de voorstelling naadloos aan op het thema 
van de kinderboekenweek van het jaar 2022:  Gi-ga-groen. 
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Naar het theater gaan! 
 
Misschien bezoeken uw leerlingen niet of niet vaak het theater. In ieder geval niet zo vaak 
met de hele klas! Het is gebleken dat het heel fijn is om van te voren de verwachtingen en 
afspraken even door te nemen. Hoe gedraag je je eigenlijk in een theater? 
 
Handig om door te nemen: 
 

- Tijdens de voorstelling ben je stil (natuurlijk mag je lachen en reageren wanneer het 
verhaal daarom vraagt). 

- Je luistert aandachtig en let goed op (anders snap je het verhaal niet meer). 
- Je gaat in principe niet naar het toilet (noodgevallen daargelaten). 
- In de zaal mag je niet eten en drinken. 

 

Dit filmpje geeft een voorbeeld over wat er van jou als publiek wordt verwacht in een 

theater. 

 
Wat kan je nog meer bespreken? 
 

- De acteurs. De acteurs spelen de voorstelling. Bij ‘Superjuffie!’ wordt het verhaal 
door 3 acteurs gespeeld. Dit is hun werk! Ze hebben allemaal een opleiding hiervoor 
gevolgd en vinden het bijzonder leuk om te doen alsof ze iemand anders zijn. 
 

- Licht, geluid en decor. Aan een voorstelling werken niet alleen de acteurs mee. Er 
reist ook altijd een technicus mee. Hij zorgt ervoor dat de acteurs goed te verstaan 
zijn (door een klein microfoontje dat op hun gezicht geplakt is), hij zorgt dat ze goed 
te zien zijn (door de lampen van het theater goed te hangen en op de goede plek te 
laten schijnen) en hij zorgt dat het decor opgebouwd wordt.  

 
- Voordat de voorstelling op reis kan, zijn er nog veel meer mensen die zorgen dat de 

voorstelling helemaal af is. Wat dacht je van de regisseur (die precies bedenkt wie 
waar staat en hoe je je rol speelt), de poppenmaker (in ‘Superjuffie!’ spelen 2 katten 
mee, die speciaal gemaakt zijn door een poppenmaker), de componist (die alle mooie 
muziek heeft geschreven), de costumière (die de kleding heeft gemaakt) en natuurlijk 
ook de mensen van de productie (die er voor zorgen dat alles goed geregeld is). 

 

Tip! Kijk alvast de trailer om een beeld te krijgen van alles wat we hierboven bespraken en 
om enthousiast te worden! Trailer | Superjuffie! (5+) - De Toren van Geluid 

 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OgMR9Nxm5A&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=gRxh1WZ592c
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Na de voorstelling 
 
Nadat jullie de voorstelling hebben gezien is het natuurlijk altijd fijn om het daarna met 
elkaar te bespreken. Hebben alle kinderen het verhaal begrepen? Vielen er dingen op? Wat 
voelde je toen je naar de voorstelling keek? Was het spannend, werd je verdrietig of juist 
heel blij?  
 
Ook zijn er hele concrete vragen over de voorstelling te stellen, zoals:  

• Hoeveel dieren werden er door Superjuffie gered? (4: een cavia, een egel, een kip, 
een varken) 

• Wie had er slechte bedoelingen in het verhaal?  (Edna) 

• Hoeveel ballen werden er gebruikt bij de gymles?  (drie) 

• Welke bijnaam kreeg Meester Snor? (een norse walrus) 

• Waardoor kon Superjuffie vliegen? (door het eten van een krijtje) 

• Hoe heet de kat die Superjuffie de weg wijst? (Willem) 
 
Ook leuk om het nog even over te hebben: 

• Hoe zag het decor er uit en van welk materiaal was het gemaakt? (hout) 

• Wat was er bijzonder aan de kostuums? (je kan ze heel snel wisselen) 

• Wat gebeurde er toen Superjuffie ging vliegen? (Er kwam rook op het toneel) 
 
Niet alle kinderen kunnen  hun gevoelens altijd goed onder woorden brengen, maar ook 
door te spelen of te maken zijn kinderen met het verwerken van de voorstelling bezig.  
 
Zelf maken. 

• Maak je eigen nieuwsbericht! In de voorstelling zagen we een nieuwlezer(es) op de 
televisie met spannend nieuws over bijvoorbeeld de ontsnapte tijger. Kan jij je eigen 
nieuwsbericht verzinnen dat net zo spannend is en waardoor Superjuffie ook in actie 
moet komen? Misschien kunnen jullie zelfs wel oefenen met voorlezen en een 
nagemaakte microfoon. 

 

• Maak je eigen fantasiedier! Als je naar een voorstelling kijkt, dan is het heel fijn om er 
lekker bij te fantaseren. Superjuffie heeft al heel veel dieren gered, maar nog niet die 
van jou! Hoe klinkt hij? En hoe ziet hij er uit? Heeft hij 2 hoofden en een krulstaart of 
drakenvleugels met een zachte vacht? Je kan het dier tekenen of misschien wel 
maken van afvalmateriaal?  

 
 
Doen! 
Je kan over de voorstelling praten, je kan er iets bij knutselen of er over lezen, maar je kan 
ook zelf proberen hoe is het om te acteren! Graag bieden we hierna een aantal 
speloefeningen aan die passen bij de voorstelling. Leuk om een keer te proberen! 
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Speloefeningen met het thema: Mensen lijken op dieren! 
 
 
Uitleg 
Juf Josje is gek op dieren. Haar huis staat vol met kooien en er lopen allerlei dieren rond. Ze 
weet goed hoe de dieren eruit zien. Soms ziet ze wel eens iemand op straat of in de winkel en 
dan vergelijkt ze die persoon met een dier! 
 
Juf Josje ontmoet Meester Snor, de directeur van de nieuwe school waar ze voor gaat 
werken. Ze kijkt en luistert goed naar hem. Hij is groot en zwaar en heeft een hangende snor. 
Ineens ziet ze een walrus voor zich. Meester Snor lijkt op een walrus! 
Daarna leert ze de kinderen uit haar klas kennen; en ja hoor, Toby lijkt op een mier, Mila op 
een ezeltje, Bo op een hert en Mimoen een schaap. 
 
 
Opwarming: hoe beweegt een dier?  
Zet een rustig muziekje op. De kinderen lopen rond en veranderen op het teken van de 
docent (even de muziek stoppen en het dier noemen) in een langzaam bewegend dier, zoals 
een schildpad. Tijdens de stop tussendoor staan ze even rechtop als zichzelf. 
 
Zet een snel muziekje op. De kinderen veranderen nu in een snel dier, zoals een haas. 
Stop tussendoor nu niet meer de muziek om de kinderen zichzelf te laten worden maar laat 
ze transformeren van dier tot dier terwijl de muziek doorloopt en de docent het nieuwe dier 
over de muziek heen roept. 
 
 
Oefening: Welke eigenschappen hebben de dieren? 
Laat de kinderen even op de grond zitten, zodat ze even rustig 
kunnen luisteren: 
 
Juf Josje noemt meneer Snor niet zomaar een walrus, nee, hij is een 
norse walrus! Wat is nors eigenlijk? Kijk allemaal eens nors. Toby is 
verstrooid. Wat is dat? Kijk eens verstrooid om je heen. 
Mila is koppig, Bo is rank en Mimoen is slim. Bespreek even steeds 
wat de eigenschap betekent en beeld met elkaar even uit op de 
plek. 
 
Zet een medium-tempo muziekje op. Nu kunnen de kinderen 
bovenstaande dieren uitbeelden aanvullend met de bijbehorende 
eigenschap. Dus in 2-fasen: 
1. Beeld eerst een walrus uit. 2. Daarna met een norse uitstraling.  
2. Idem dito met de verstrooide mier, de koppige ezel, het ranke hert en het slimme schaap. 
 
Weten de kinderen zelf misschien een leuk dier om uit te beelden? En kunnen ze een 
eigenschap toevoegen? Laat een kind het evt. alleen voordoen. Extra ideeën: stoere leeuw, 
lief pandabeertje. 
 



 

7 

 
Speloefeningen met het thema: de slechterik 
 
Uitleg: 
Edna is duidelijk de slechterik in het verhaal. Ze zet dierenklemmen in de dierentuin, vangt de 
dieren in de dierentuin, schreeuwt tegen Willem de Kat en rent Superjuffie achterna met het 
verdovingspistool. Ze heeft maar één doel: zoveel mogelijk geld verdienen met het verkopen 
van dierenvelletjes. 
 
 
Spiegeloefening: de spiegel van Edna. 
iedereen verandert in een slechterik. We doen dit in tweetallen. Het tweetal staat tegenover 
elkaar en spreekt af wie er eerst de spiegel is en wie er eerst in de spiegel kijkt en de 
slechterik is. Vervolgens begint de slechterik te bewegen en doet de spiegel (het 
spiegelbeeld) dit zo goed mogelijk na. Denk bij het veranderen in de slechterik aan het 
gebruik van je lijf,  gezichtsexpressie en je stem (de stem kan je ook even weglaten en 
eventueel later toevoegen). Hierna wisselen. 
 
 
Stage-fighting: vecht als een slechterik 
Een beheersbaar aantal leerlingen staat op de vloer in een kring. Elke leerling verzint een 
korte, heldere, eigen vechtbeweging. Het kan zijn een stomp, een schop, wat dan ook MAAR 
altijd op veilige afstand en in slow motion. De docent begeleidt het proces en er is altijd 
maar één kind aan de beurt.  
Belangrijk is om de focus niet alleen te leggen op het uitdelen van de beweging, maar ook op 
het ontvangen (als je gestompt wordt in je maag, dan klapt je lijf waarschijnlijk dubbel, grijp 
je naar je maag etc.). Steeds wordt de actie door het volgende kind geïncasseerd en daarna 
geeft dat kind weer een nieuwe actie aan het kind naast zich.  
 
 
Samenwerken: maak een toverdrankje zoals Edna 
Iedereen wordt weer een slechterik. Het is tijd om een toverdrankje te maken! 
Er zijn twee groepen: één groepje kijkt, de andere groep staat op de vloer. De groep op de 
vloer gaat naast elkaar staan: zij staan aan de lopende band in de toverdrankjesfabriek. Een 
flesje gaat van links naar rechts en elk kind doet er onderweg iets mee. Maar let op! Alles 
moet heel geheimzinnig en gemeen gedaan worden. Je kan bijvoorbeeld schudden met de 
fles, er iets ingooien, betoveren met je handen, betoveren met een spreuk etc. 
Als het toverdrankje klaar is geeft de laatste leerling aan de lopende band het drankje aan de 
kinderen die aan het kijken zijn: ze maken het open, ruiken er aan en vallen allemaal in 
slaap.. 
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Wij wensen alle leerkrachten en leerlingen een Super fijne 
voorstelling met veel voor- en napret! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norman en Laura, De Toren van Geluid   
September 2022 
 


