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Beste docent, 

Binnenkort ga je met je klas(sen) naar de theatervoorstelling ‘Hé wie zit er op de wc?’. 

Wie kent ze niet? De hilarische prentenboeken ‘Hé, wie zit er op de wc? En Retteket! We 
gaan nog niet naar bed! Van Harmen van Straaten. Twee boeken vol humor waarin een 
jongetje ons meeneemt in zijn wereld van knuffels, die heel nodig naar de wc moeten en 
allerlei gekkigheden verzinnen om niet naar bed te moeten. 

We kijken ernaar uit ‘Hé wie zit er op de wc?’ voor jullie te gaan spelen. Met veel plezier 
sturen wij jullie deze lesbrief, waarin je verschillende opdrachten kunt vinden over de 
thema’s zindelijkheid, wachten, naar bed gaan en tandenpoetsen, ter voorbereiding op 
de voorstelling, en met verwerkingsopdrachten voor achteraf. 

Je kunt zelf kiezen welke opdrachten of thema’s je het meest aanspreken of 
op jouw groep aansluiten. Misschien is dit de eerste keer dat de kinderen een 
theatervoorstelling bezoeken? Om het voorstellingsbezoek zo prettig mogelijk te laten 
verlopen, bespreken we in deze lesbrief een aantal punten ter voorbereiding. Deze 
punten kun je ook met alle docenten en ouders bespreken. 

Wij wensen jullie veel plezier met de voorbereidingen en met de voorstelling zelf. Deze 
lesbrief is slechts een handvat. Natuurlijk is er ruimte voor eigen invulling. 

Voor meer informatie over ons en de voorstelling kijk op 
https://vanaf2.nl/voorstellingen/he-wie-zit-er-op-de-wc/ 
of scan de Qr-code. 

Hartelijke groet,

Namens het hele team van Hé wie zit er op de wc?,

Annemée

Inleiding
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Voorbereidend Klassengesprek 
Start een klassengesprek zoals je dat zou doen bij het een naderend bezoek van 
Sinterklaas of de verjaardag van een docent. Vertel de kinderen dat ze naar een 
theatervoorstelling gaan. Misschien zijn er kinderen die al eens naar een voorstelling 
zijn geweest en kunnen zij erover vertellen. Je zou een voorstellingsbezoek ook kunnen 
vergelijken met een uitgebreidere week-, maand- of jaarviering, die de school wellicht 
heeft in de aula? 
Het is belangrijk om te vertellen waar jullie de voorstelling gaan bekijken. Hoe gaan 
jullie ernaartoe? Wie gaan er allemaal mee, zijn papa en mama er ook bij of gaan jullie 
alleen met de meester, juf, of klassenassistent?

Introductie 
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Harmen van Straaten 
en op het boek ‘Retteketet! We gaan nog niet naar bed!’ van dezelfde schrijver. De 
boeken staan bekend om hun prachtige illustraties en rijmende teksten. Acteur en 
poppenspeler Alexander Brouwer brengt de prenten uit beide boeken tot leven in een 
fysieke theatervoorstelling vol verrassingen en humor. 

De thema’s zindelijkheid, wachten, tandenpoetsen en naar bed gaan spelen een grote 
rol in de voorstelling. Als voorbereiding kun je met de klas samen een van de boeken 
alvast lezen. 
Leesvragen tijdens het voorlezen van ‘Hé wie zit er op de wc?’:
Wie zit er op de wc? Raad je mee? Laat de peuters af en toe raden.
Welk dier wil het eerste naar de wc? En welk dier daarna?
Wat zegt Aap? En wat vinden de dieren daarvan?
Wat doen de verschillende dieren om hun plas op te houden? Doe jij dat ook wel eens? 
Hoe ziet dat eruit?
Hoe voelen de dieren zich als ze horen doorspoelen?
Wat zat het jongetje te doen op de wc?
Wat doen de dieren op de laatste bladzijde?
Je kunt ook een klassengesprek houden over hoe het eruit ziet als je naar de wc 
moet. Wat gebeurt er als je naar bed moet, wat doen papa en mama dan? Moet je je 
tandenpoetsen? Hoe gaat dat dan? 

Voorbereidend Klassengesprek 
Introductie  

Voorbereidingsopdrachten



Voor 
Wij hebben gemerkt dat de manier waarop kinderen de ruimte binnenkomen hun 
theaterervaring enorm kan beïnvloeden. Aandacht, rust en structuur werken goed, dat 
maakt de sfeer veilig en helpt de kinderen om geconcentreerd te gaan kijken. Misschien 
is er al een bepaalde routine bij een week-, maand- of jaarviering binnen de school die 
zou kunnen helpen om te concentreren. 

Tip: Zorg dat de kinderen voor de voorstelling naar het toilet zijn geweest. Het kan 
natuurlijk gebeuren dat er tijdens de voorstelling toch een leerling moet plassen. 

Tijdens 
Tijdens de voorstelling is het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s niet 
toegestaan. Ook is het niet gewenst om te eten of te drinken tijdens de voorstelling. 
Ieder kind beleeft de voorstelling anders en op zijn eigen manier, sommige kinderen 
kunnen makkelijk 40 minuten stil zitten waar anderen juist steeds moeten wiebelen. 
Doe als volwassene ook gezellig mee en help de kinderen zich te focussen op de 
voorstelling.

Na 
Aan het einde van de voorstelling mogen de leerlingen uitgebreid applaudisseren voor 
de acteur.

Bezoek aan de voorstelling
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Verwerkingsopdracht
Nagesprek
Wanneer je met je groep naar de voorstelling bent geweest, kun je hier met de kinderen 
over napraten. Dit kun je doen als jullie weer in de klas zijn. Iedere beleving is belangrijk en 
verdient aandacht. Uitwisselingen van elkaars indrukken en ideeën kunnen weer een nieu-
we blik op de voorstelling geven.

Als de kinderen na afloop hun ervaringen niet kunnen verwoorden betekent dit niet dat de 
voorstelling ze niet geraakt heeft. Concrete vragen stellen kan helpen om het gesprek op 
gang te brengen: 
Wie gaan er tikkertje spelen?
 Schaap, Nijlpaard en de papegaai
Retteketet we gaan?
 Nog niet naar bed!
Wie glijdt er als eerst van de trapleuning af? En daarna?
 Papegaai en daarna neushoorn & nijlpaard
Wie wordt er bijna door de trapglijders geplet?
 Schaap en papegaai
Wie wilt er heel graag verstoppertje spelen?
 Krokodil
Waar zijn de dieren verstopt met verstoppertje?
 Onder de deken!
Wat doen de dieren na verstoppertje?
 Een kussengevecht
Wat gebeurde er bij het kussengevecht?
 Overal veren in de zaal
Spetter de spat! We gaan?
 Nog niet naar bed maar wel in bad!
Wat spelen de dieren nog meer voor spel voordat ze naar bed gaan?
 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
Wie staat er als eerste in de rij voor de wc en wie daarna?
Hoe ziet een olifant eruit die moet plassen?
Hoe ziet een schaap eruit die moet plassen?
Alle dieren zijn mogelijk om na te gaan. Hier kun je mee spelen.

Wie zat er op de wc en waarom duurde het zo lang?
 De jongen, hij moest heel erg plassen en daarna heeft hij meteen 
zijn handen gewassen. Ook heeft hij zijn boek uitgelezen. 
Wie maakt er na de wc nog steeds zoveel lawaai?
 De papegaai
Wie leest de dieren voor uit het rode boek voordat ze naar bed gaan?
 De jongen
Doe een slapende papegaai na
Hoe ziet een slapende pinguin eruit?
Ga als je wil alle dieren af!
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Ga jij al naar de wc? 
Laat je de deur dan open? 
En je vader of moeder? 
Laten die de deur open? 
Een wc-deur kan op slot. 
Wat kun je nog meer op slot doen?
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Verwerkingsopdracht
Wc Race & Wc tikkertje

Wc Race
Benodigdheden:
Hoepels (dat zijn de wc’s)
Obstakels waar de kinderen op, onderdoor of overheen kunnen. 

De kinderen kiezen een dier dat moet plassen, deze doen ze na in de race. 
De leerlingen moeten zo snel mogelijk bij de hoepels komen, daarvoor moeten ze langs, 
op of onder obstakels door. De leraar gebruikt een stopwatch om te timen wie als eerste 
bij de wc’s komt!

Dit kan op het schoolplein of in de gymzaal plaatsvinden. 

Wc tikkertje
Je kiest een tikker en de andere kinderen lopen rond. Wanneer iemand getikt is, wordt 
die een wc(gaat gehurkt zitten). De leerling kan bevrijd worden als iemand anders op 
de getikte persoon zijn wc komt en doortrekt (mag met geluid). Dit doet diegene door 
op zijn schoot te gaan “zitten” en te doen alsof hij/zij aan een koordje trekt om door te 
spoelen.



Verwerkingsopdracht

Wie of wat komt er uiteindelijk uit de wc? 

Bij de lesbrief is een kleurplaat bijgevoegd waar we heel 
benieuwd zijn wie de kinderen uit de wc zien komen. Dit kan het 
jongetje zijn, maar ook een octopus of een ander fantasie wezen.  
De kleurplaat kan worden ingekleurd met potlood, krijt of stift. 
Tip: Als je de kleurplaat op dik papier drukt kun je er makkelijker 
op verfen. 
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Kleurplaat

Naam:___________



Verwerkingsopdracht

De liedjes ‘Papegaaitje leef je nog’ en ‘Slaap kindje slaap’ komen beide niet direct voor 
in de voorstelling, maar zijn wel toepasselijk. Daarom zou je deze liedjes ook met de 
kinderen kunnen zingen. De tekst staat hieronder aangevuld met een link naar een 
filmpje van Juf Roos die beide liedjes zingt. 

Papegaaitje leef je nog? 
Ja, meneer ik ben er nog! 
‘k Heb m’n eten opgegeten
En m’n drinken laten staan
Hieja deeja POEF

https://www.youtube.com/watch?v=GUyjo0WFp7g

Slaap kindje slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes

Die drinkt zijn melk zo zoetjes
Slaap kindje slaap

Daar buiten loopt een schaap

https://www.youtube.com/watch?v=eiRtHS8hlsE 
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Liedjes 
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(Poppen)Spel: Alexander Brouwer
Regie en script: Olaf van de Ven
Muziek: Daan van West
Decor: Einstein design
Poppen: de Beeldmakerij
Producent: Vanaf2 Producties
Illustraties: Harmen van Straaten
Educatief ontwerper: Annemée Dik 

Colofon



KleurplaatNaam:___________Naam:______________


