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Blijf met je takken van de takken
Blijf met je vingers van het groen
Blijf met je takken van de takken

Wat ben je aan het doen?

Er zitten blaadjes aan de boom
Die zijn er niet voor niets

Ze pompen zuurstof in de lucht
Wij pompen zieke beats.

De adem die je hapt
die heb je heel hard nodig
Dus alle bomen in het bos
Zijn echt niet overbodig

En voor die domme druiloor
Die wel een boom omhakt

Je moet niet komen zeuren
Als je straks naar adem snakt

Maar heb je groene vingers
Dan ben je welkom in het bos

Kappen met dat kappen
Laat die takken los

Blijf met je takken van de takken
Blijf met je handen van die plant
Blijf met je takken van die takken

Wat denk je nou? Wat is er aan de hand?

Blijf met je takken van de takken
Blijf met je vingers van het groen
Blijf met je takken van de takken

Wat ben je aan het doen?

Blijf met je takken van de takken
Blijf met je handen van die plant
Blijf met je takken van die takken

Wat denk je nou? Wat is er aan de hand?

'Blijf met je takken van de takken'
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Beste docent, 

Binnenkort ga je met je klas(sen) naar de theatervoorstelling ‘Koos & Moos’. 

Deze voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige YouTube-serie en het prentenboek ‘Koos 
zoekt een huis’. Duurzaamheid, milieuvervuiling en de wens voor een groenere aarde zijn 
behoorlijke uitdagingen, zeker voor de allerkleinsten. Door spannende verhalen te vertellen 
en liedjes te zingen waarbij iedereen mee mag doen, leren Koos & Moos kinderen op een 
speelse en positieve manier lief te zijn voor onze aarde.

We kijken ernaar uit ‘Koos & Moos’ voor jullie te gaan spelen. Met veel plezier sturen wij jullie 
deze lesbrief, waarin je verschillende opdrachten kunt vinden over de thema’s duurzaamheid, 
klimaat, samenwerken en iedereen een beetje helpen, 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/koos-moos/ of scan de Qr-code. 

Hartelijke groet,
namens het hele team van Koos & Moos,

Annemée

Samen ben je nooit alleen
Je hoeft niet meer alleen te gaan.
Want je bent sterker met zijn twee.
Samen kun je de wereld aan.

Scan m
e!
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Voorbereidingsopdrachten
+Klassengesprek
+Bezoek aan voorstelling

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 ‘Koos & Moos’ is gebaseerd op de gelijknamige, educatieve YouTube-serie en 
het prentenboek ‘Koos is op zoek naar een huis’. Misschien heeft een leerling de serie al gezien 
of het prentenboek gelezen? Zo ja, dan kan deze leerling er meer over vertellen en misschien 
het boek meenemen. Is het materiaal nog nieuw voor iedereen? Dan is het mogelijk om een 
aflevering van Koos & Moos te bekijken op YouTube via het (digi)bord. Er zijn 8 afleveringen 
beschikbaar. Scan de QR code om meteen op het YouTube-kanaalte komen. Na het kijken 
van de serie kun je het hebben over de thema’s van de voorstelling: duurzaamheid, klimaat, 
samenwerken en iedereen een beetje helpen.
Wat is duurzaamheid en het klimaat? Wat zou jij willen doen om duurzamer te leven? Waarom is 
het belangrijk om goed voor de aarde te zorgen? 

Bezoek aan de voorstelling 
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. Regelmatig 
worden de kinderen uitgenodigd om mee te dansen en mee te zingen op hun plek. Doe als 
volwassene ook gezellig mee! 

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

Voorbereiding 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 
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Nagesprek

Waarom is Koos geen beer?
 Omdat Koos een Koalabeer is en dat is een buideldier. 
Wat is een spruit?
 Een stekkie, een jong boompje. 
Wat is magie?
 Als je denkt dat iets niet kan en het toch gebeurt.
Wat zijn ritselbeestjes?
 Torretjes, kevertjes en rupsen. Geen spinnen. 
Is Moos bang voor spinnen? Hoe kun je dat wel of niet zien?
 Moos springt angstig heen en weer maar doet af alsof het een Tiktokdansje is. 
Waarom hebben koala’s nooit keelpijn?
	 Omdat	koala’s	eucalyptus	eten	en	dat	zit	ook	in	keelsnoepjes.
Hoe ging ook alweer de windewaaidans?
	 Tel	één	–	twee	(waarbij	je	de	zijkanten	van	je	shirt,	jurk,	jas,	blouse	pakt),	wapper	
wapper	(met	de	zijkanten	van	je	kleding)	en	blaas!
Waar worden bomen blij van?
	 Schoon	bos,	geen	afval	(flesjes	of	ijsstokjes)	maar	schoon	water	en	genoeg	zon!
Wat gebeurt er met de weersvoorspelling? 
 Het gaat regenen en onweren. 
Waarom wil Moos dat de boom groeit?
 Want dan kan Koos er daarna in slapen en heeft hij een lekker plekje om te wonen.
Waarom krijgen Koos en Moos ruzie?
 Omdat Moos weg wilt en stiekem bang is voor onweer, hij wilt weg uit het koude 
bos.	En	omdat	er	een	spin	in	de	tent	zit.	Koos	wilt	dat	Moos	blijf	en	hij	kan	hem	ook	niet	
overtuigen of geruststellen. 
Hoe maken ze het weer goed?
 Koos	en	Moos	bieden	zeggen	tegelijkertijd	sorry	tegen	elkaar.	Daarna	geven	ze	
elkaar een warme koala knuffel. 
Waarom is de boom niet gegroeid na die nacht?
 Omdat	Koos	en	Moos	ruzie	maakten.	
Door wat groeit de boom totdat Moos er in kan zitten?
 Door	het	liedje	en	het	dansje	van	Moos	met	iedereen	in	de	zaal:
 Stamp met je wortels
 En maak je lekker boos
 dan maken wij de boom groot 
 voor onze lieve Koos.

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 nieuwe 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. Daarom zijn hieronder concrete vragen over het verloop van 
de voorstelling te stellen.
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Verwerkingsopdracht
Blijf met je takken van 
de takken

Het lied en de rap ‘Blijf met je takken van de takken’ komt 
een aantal keer voor in de voorstelling. Aangezien de 
melodie waarschijnlijk nog vers in het geheugen ligt kun 
je het refrein samen met de klas zingen. Het hele lied is te 
vinden op de tweede pagina van de lesbrief te vinden en 
hieronder staat het refrein. 
Het lied is ook op youtube te vinden aan de hand van deze 
link: https://youtu.be/xZG3BA7IqPw?t=378 

Blijf met je takken van de takken
Blijf met je vingers van het groen
Blijf met je takken van de takken

Wat ben je aan het doen?

Blijf met je takken van de takken
Blijf met je handen van die plant
Blijf met je takken van die takken

Wat denk je nou? Wat is er aan de hand?
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Blije bomen 
speurtocht

In het begin van de voorstelling groeit er een kleine spruit op het podium. 
Moos wil deze meteen vertrappen maar komt er met behulp van Koos en 
Gaia achter dat dit het begin is van een boom. Gaandeweg de voorstelling 
grooit hij uit tot een prachtige boom voor Koos om in te wonen. 

Waarvan wordt een boom blij en hoe groeit deze?
 Een schoon bos, geen flesjes of blikjes, geen ijsstokjes maar gewoon 
schoon! Ook regen, wind en een knuffel op zijn tijd. 

Hoe is het gesteld met de bomen rondom de school en het schoolplein?
Organiseer de Blije-bomenspeurtocht: Ga samen met de klas op excursie 
langs de bomen op en om het schoolplein. Zijn dit blije bomen?

Checklist:
Is er afval rondom de boom? Zo ja ruim dit op.
Heeft de boom genoeg ruimte?  Anders kun je overwegen om wat tegels 
eruit te halen en met de klas een blije boomspiegel te maken. Meer 
informatie kun je daarover vinden op: https://nk-tegelwippen.nl/project/
blije-boomspiegels/ 
Welke planten groeien er om de boom? 
Krijgt de boom genoeg water? hoe zie je dat?
Krijgt de boom genoeg zon? 
Is er genoeg frisse wind? Anders kun je met de klas het frisse wind dansje 
doen:
 Tel één – twee (waarbij je de zijkanten van je kleding pakt), 
 wapper wapper (met de zijkanten van je kleding) 
 en blaas!

Ook tijdens de speurtocht kan het liedje ‘Blijf met je takken van de takken’ 
worden gezongen. 

Zijn het verschillende bomen? 
Hoe zie je dat dan? 
Zie je dat aan de schors of aan de bladeren? 
Hoe heten de verschillende bomen rondom het schoolplein?
Welke dieren leven er in de bomen? (Leuke aanvulling is aflevering 1 van de 
YouTube-serie van Koos & Moos)



Knip 
mij uit

Naam:________________

Knip 
mij uit

Verwerkingsopdracht
Masker & kleurplaat
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Achteraan deze lesbrief vind je een masker om uit te knippen. Dit masker 
kan ook worden gebruikt als kleurplaat. Advies is om het masker af te 
drukken op iets dikker papier en er zijn twee elastiekjes aan beide zijden 
nodig om het masker mee aan de oren te bevestigen.  

Je kunt de les aanvullen met een aflevering van de YouTube-serie van Koos 
& Moos of klokhuis, deze zijn te vinden in de extra bijlage.
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Colofon
Spel: Mitch Wolterink en Florens Eykemans of Christiaan koetsier
Regie: Albert Klein Kranenburg
Concept: Liselot Jansen
Muziek: Charlotte Dommershausen, Sander de Bie en Margriet van 
Duijvenbode
Voice-over: Margriet van Duijvenbode (Gaia)
Decor & lichtontwerp: Einstein Design
Script & liedteksten: Michel Bonset
Illustraties: Sarina Reilingh
Techniek: Danny Visscher
Artistiek leider: Rinske Bouwman
Productieleider: Nikki Kracht
Stagiair Productie: Esmee van Teulingen
Scènefotografie: Thijs Maas
Producent: Vanaf2 Producties
Educatief ontwerp: Annemée Dik 
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Extra Bijlage
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Extra informatie

YouTube-kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCfraMowcAiPtNIToEUH2EDg

Aflevering 1 
Ontbossing: de wereld zonder bomen
https://www.youtube.com/watch?v=zogSgru5OrU

Aflevering 2
Dieren, dieren, dieren overal!
https://www.youtube.com/watch?v=v7kmP4XOC88 

Aflevering 3 
Goed of Fout Hout?!
https://www.youtube.com/watch?v=spzmm7vTOVQ

Aflevering 4
Wat is het WARM!
https://www.youtube.com/watch?v=z43sbFTdTFg

Aflevering 5 
Zuurstof, planten die ademen?!
https://www.youtube.com/watch?v=xZG3BA7IqPw

Aflevering 6
Waarom veranderen blaadjes van kleur?
https://www.youtube.com/watch?v=5MEkFsaBx7k
 

Website Koos & Moos 
Voor nog meer leuke opdrachten, recepten etc.
https://koosdekoala.nl/koos-moos/ 

Klokhuis: Koala’s
Let op! Kijkadvies vanaf 9 jaar .
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-koala/#q=koala  

Hierbij extra informatie links en de daarbij behorende Qr-codes. 
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