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Beste ouders,           Genk, 4 oktober 2017 

 

Op maandag 9 oktober gaan we met de leerlingen van 3A/B naar de 

voorstelling ‘Wat gebeurde er terwijl de mussen de polka dansten’. 

Inhoud: Schippers & Van Gucht uit Breda (NL) maken voorstellingen voor alle 

leeftijden; in het theater, op school, op bijzondere locaties in de wijk en in 

speciaal ontworpen installaties. Ongewone publieksopstellingen creëren een 

intieme ontmoeting die het hart raakt. Met ogenschijnlijk kleine, voor 

iedereen herkenbare verhalen, snijden we grote thema’s aan. 

 

Een meisje wacht na schooltijd op haar moeder. Die is te laat. Dat kan 

gebeuren. Maar het wachten duurt wel lang. Het meisje praat over zichzelf 

en over de wereld rondom haar. Haar hoofd zit vol hersens, vol vragen en vol 

verhalen. 

 

Denk jij soms ook dat niemand naar je luistert? Heb jij ooit wormen 

gegeten? Als je een bang vogeltje op de stoep zou vinden, is het dan beter 

om er snel of traag naartoe te lopen om het te redden? Kunnen mieren 

zwemmen? Hebben vissen hersens? Zouden vissen eigenlijk niet liever in de 

lucht vliegen? Als een vis en een vogel zouden vechten, wie zou er dan 

winnen? Waar denk jij dat Mars is? Waarom draait de aarde op sommige 

dagen niet achteruit? Waarom moet ik alles zeggen? Waar is mijn mama?  

Mama? Waar? Ben? Jij? 

 

De kinderen gaan met de bus naar de voorstelling.  We vetrekken om 

9.00u.   

Deze voorstelling kost 4,5 euro (komt op de schoolfactuur).  

 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Anja en juf Lora 
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