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Beste leerkracht,  
 
 
Wat leuk dat we met Holland Opera bij jullie in de klas komen!  
 
 
 
 
 
 
Opera in de klas heeft als uitgangspunt sprookjes omdat dit een goede brug slaat met de fantasie -en 
verbeeldingswereld van de leerling. Het sprookje waarmee we nu naar de klas is komen is de opera 
‘Hänsel und Gretel’ van Engelbert Humperdinck, die gebaseerd is op het sprookje ‘Hans en Grietje’ 
van de Gebroeders Grimm. De opera van Humperdinck werd vooral bewonderd om zijn gebruik van 
volksliedjes. Deze volksliedjes zullen gebruikt worden tijdens de workshop. 
 
Om de leerlingen voor te bereiden op de workshop heb ik een lesbrief gemaakt. Door middel van 
verschillende opdrachten maken ze kennis met de instrumenten uit de workshop en wordt hun 
fantasie geprikkeld.  
 
 
 
De lesbrief vindt u in de bijlage. Tevens vindt u de lesbrief op onze website, evenals de 
luisterfragmenten die bij deze lesbrief horen: www.hollandopera.nl/educatie/primaironderwijs  
 
Ik wens u veel plezier met het lesmateriaal én bij de workshop. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, belt of mail u dan gerust!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hartelijke groet,  
Cathelijne Gieske | Educatie | cathelijne@hollandopera.nl  
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Lesbrief Opera in de Kleuterklas  
Tijdsduur:  15 tot 30 minuten  
Benodigdheden:  Digibord 
 
Alle luisterfragmenten zijn te vinden op de website van Holland Opera:  
www.hollandopera.nl/educatie/primaironderwijs  
 
 
Introduceer het verhaal van Hans & Grietje met de volgende tekst:  
Hans en Grietje wonen samen in het bos met hun vader die houthakker is en hun stiefmoeder. Ze zijn heel arm 
en Hans en Grietje hebben geen speelgoed in huis maar ze spelen vaak samen in het bos en zingen volksliedjes 
waar ze een dansje op doen. Omdat ze zo weinig eten hebben besluit de stiefmoeder om Hans en Grietje achter 
te laten in het bos. Als de stiefmoeder het plan aan vader verteld hoort Hans ze praten en hij neemt steentjes 
mee die hij onderweg in het bos strooit zodat ze de weg naar huis weer kunnen terugvinden. Maar de volgende 
dag worden ze weer in het bos achtergelaten en nu hebben Hans en Grietje geen steentjes maar broodkruimels. 
Alle broodkruimels zijn opgegeten door de vogels en Hans en Grietje verdwalen in het bos. Dan vinden ze 
midden in het bos een huisje van koek! Hans en Grietje hebben ontzettend honger en beginnen lekker het huisje 
op te eten. Maar in het huisje woont een heks (of oude vrouw) en die is niet blij dat haar huis wordt opgegeten 
en ze neemt Hans en Grietje gevangen. Ze zet Hans in een kooi en Grietje moet helpen met koken. Als de heks 
(of oude vrouw) dan een brood in de oven wil doen duwt Grietje haar in de oven en bevrijdt Hans.  
 

1. Gesprek met de klas 
De volgende onderwerpen zijn bedoeld om het gesprek aan te gaan over een thematiek uit  
het sprookje, de fantasie te prikkelen en ter voorbereiding op de personages van de workshop 

➢ Hans en Grietje zijn broer en zus. Heb jij ook broertjes en/of zusjes? 
En spelen jullie ook samen? Wat doen jullie dan? Maken jullie ook weleens ruzie? Waarover? 

➢ De vader van Hans en Grietje is houthakker in het bos. Werkt jullie vader en/of moeder ook in 
het bos? Nee? Waar werken zij dan? Op kantoor of op straat of thuis bv 
Wat is jouw lievelingsplek? In een (boom)hut, op het dak, in bed, op het strand etc. 

 
 

2. Zingen 
Hans en Grietje zingen samen volksliedjes. Welke liedjes vinden jullie leuk om te zingen?  
Heb je een lievelingsliedje? Durf je het te zingen voor je klas? Of met z’n allen.  

➢ Kies met je klas een (lievelings)liedje uit en zing dat een paar keer met elkaar.  
 
 

3. Luisteren 
De workshop wordt gegeven door een muzikant en een zangeres. Zij spelen Hans & Grietje  
die samen in het bos dansen en volksliedjes zingen. De muzikant speelt op een vibrafoon en een 
woodblock (houtblok) en gebruikt ook een strijkstok. 

 
➢ Jullie zien drie afbeeldingen van muziekinstrumenten. Aan elk instrument is een 

geluidsfragment gekoppeld. Welk instrument denk je dat er bij elke afbeelding hoort? 
 

Muziekfragmenten:  
1. Woodblock (houtblok) 

2. Strijkstok 

3. Vibrafoon 

 

Is het gelukt? Wat goed! We zien jullie graag in de klas, tot dan! 
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