BOSSCHE BRUGWACHTERSHUISJES
PRESENTEERT

HET MONSTER
VAN SLUIS 0
Laat je fantastie de vrije loop

Jan Stroeve & Imke van Dillen

INTRODUCTIE
Beste leerkracht,
Stichting Weeshuisjes biedt een online
kunstproject aan voor kinderen uit groep 4 t/m 6 van alle basisscholen in Den Bosch en
omgeving en verder voor iedereen die mee wil doen.
Deelname aan het project vergt weinig voorbereiding, deelname is gratis en geheel
vrijblijvend.

Ons aanbod bestaat uit:
1. Een kort verhaal om klassikaal voor te lezen
2. Tekenopdracht(download)
waar de leerlingen met hun eigen fantasie zelfstandig mee aan het werk kunnen
2a Vrije deelname aan een tekenwedstrijd voor iedereen van 4 tot 100 jaar
3. Theaterlezen*:
een korte dialoog om met de klas te oefenen
Veel plezier en hartelijke groet namens:
Imke van Dillen
(stichting Weeshuisjes)
Jan Stroeve
(kunstenaar/schrijver)
Krijn
(sluismeester)

VERHAAL
1. (kort verhaal om tijdens een online-les voor te lezen door de leerkracht)
HET MONSTER VAN SLUIS 0 (NUL )
Misschien ben je wel eens langs zijn huisje gelopen?
Het staat midden op de brug, pal naast de sluis.
In dat piepkleine huisje woont sluismeester Krijn.
Meester? Ja, maar dan niet zo’n meester als bij jou op school.
Krijn is de meester van Sluis 0.
Hij zorgt er voor dat de bootjes worden geschut. Wat dat is?
Voor bootjes die de stad invaren laat hij de sluis een beetje leeglopen zodat het water
zakt en gelijk komt met het waterpeil in de stad.
Voor bootjes die de stad uitvaren laat hij de sluis juist vollopen zodat het waterpeil stijgt en
de bootjes de Zuid-Willemsvaart op kunnen varen.
Krijn kijkt dus de hele dag door het raam naar buiten of er niet ergens in de verte een
bootje komt aanvaren dat moet worden geschut.
Als sluismeester moet je hele goeie ogen hebben. Je moet zelfs bootjes kunnen zien
als ze nog niet groter zijn dan een klein stipje aan de horizon.
Krijn is oud en heeft niet meer zulke goeie ogen.
Hij draagt een bril met dikke glazen die hem helpen om toch in de verte te kunnen kijken.
Vorige week gebeurde er iets eigenaardigs.
Tot dusver viel er die dag maar weinig te beleven, slechts twee bootjes waren naar de sluis
gekomen om te worden geschut.
Het water van Sluis 0 lag er rimpelloos bij, de lucht was grijs en er stond
geen zuchtje wind.
Even meende Krijn in het midden van de sluis een paar grote luchtbellen te zien!
Wat was dat in hemelsnaam?
Veel tijd om hierover na te denken had Krijn niet want het volgende moment veranderde
het water van de sluis in een woeste draaikolk.
Golven sloegen tegen de kademuren en het leek wel alsof het water omhoog werd
gestuwd door iets groots dat zich onder het wateroppervlak bewoog.
Toen gebeurde het!
Krijn slaakte een kreet van schrik toen hij zag hoe een enorme staart boven het water
uitstak.
Wat was dit?
Een enorme vis? Of tóch iets anders… iets monsterlijks?
Even later lag het water er weer glad en rimpelloos bij, net alsof er niets gebeurd
was.
Krijn zuchtte diep, het duizelde hem.
Had hij dit nou écht gezien? Of hadden zijn slechte ogen hem bedrogen?
(aan de klas)
Wat denken jullie/Wat denk je? Leeft er in het water van Sluis 0 een monster?

OPDRACHT
1. Hoe ziet volgens jou het monster van Sluis 0 er (onderwater) uit?
Teken je eigen monster. (zie bijlage, of volgende pagina)
Heb je geen zin om te tekenen? Een 3D sluismonster van
papier, klei, luciferhoutjes of lego is natuurlijk ook prima!

Wil je (met je klas) meedoen aan de tekenwedstrijd, deelnemen aan een raamexpositie
en kans maken op een mooie prijs?
Je kunt de tekeningen t/m uiterlijk 28 februari 2021 zowel digitaal als per post sturen aan:
imke@weeshuisjes.nl
onder vermelding 'tekenwedstrijd’
Of
Stichting
Weeshuisjes t.a.v. Imke van Dillen
Hintham 14b
5246 AG
Den Bosch
Of
In de brievenbus van Krijn naast zijn huisje op de Hinthamerbrug
Ps.:
Graag duidelijk je naam, adres of e-mailadres vermelden. Neem je deel met de
hele klas? Dan ook graag de naam van de school/groep.

THEATER LEZEN
3. Theaterlezen
Theaterlezen is kort gezegd: samen hardop voorlezen aan publiek.
Het is een motiverende samenleesvorm, die het vloeiend lezen, het leesbegrip én het
leesplezier stimuleert.
Theaterlezen kan ook goed online worden toegepast, het publiek bestaat dan uit de anderen
bij de zoombijeenkomst.
En eventueel ook zonder publiek is het een zeer geschikte samenleesvorm die online kan
plaatsvinden: kind met ander kind, kind met opa of oma, juf met kind, enz.
Om een optimaal resultaat te bereiken is het aan te raden de tekst herhaald te lezen
(oefenen) alvorens ‘op te treden’.
Tips voor een klassikale zoombijeenkomst
Zorg dat alle leerlingen de tekst voor zich hebben.
Lees eerst de volledige tekst voor en vraag de kinderen in hun hoofd mee te lezen.
Lees nog een keer voor en vraag of de kinderen
allemaal hardop meelezen, ‘koorlezen’ dus, (met hun geluid uit).
Vervolgens nodig je twee kinderen uit het geluid aan te zetten en ‘op te treden’,
dus samen de tekst voor te lezen, elk een eigen rol.

TEKST THEATERLEZEN
HET MONSTER VAN SLUIS NUL
Twee rollen: Tooske en Krijn, de sluismeester
Tooske loopt elke dag even langs het sluiswachtershuisje voor een
praatje met sluismeester Krijn. Maar nu schrikt ze als ze hem ziet.

Tooske

Krijn! Man, wat zie jij eruit!

Krijn

Oh! Hoe dan?

Tooske
Krijn

Je ziet zo bleek als een ongebakken pannenkoek!
Je handen trillen en je rolt met je ogen. Wat is er gebeurd?
Nou eh… Ik zag net… een eh…

Tooske

Ja? Wat zag je?

Krijn

Ach, laat maar.

Tooske

Nee vertel op! Wat heb je gezien?

Krijn

Nee, ik zeg het niet. Jij gelooft me toch niet.

Tooske

Doe niet zo flauw Krijn! Nu maak je me pas echt nieuwsgierig.

Krijn

Okay… Ik heb net een monster gezien!

Tooske

Een monster! Ja hoor Krijn.

Krijn

Echt! Een monster met een enorme staart die boven het water van de sluis
uitstak!

Tooske

Hahaha die Krijn! Altijd maar weer de grapjas uithangen.

Krijn

Zie je nou wel! Je gelooft me niet.

Tooske

Ja kom op zeg, denk je dat ik gek ben? Neem iemand anders in de maling.

Krijn

Weet je wat jij bent?

Tooske

Nee?

Krijn

Een monster!

Meer weten over theaterlezen?
Kijk op www.theaterlezen.nl
En op deze link staan nog veel meer gratis te downloaden theaterleesteksten.

