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Voor	  de	  voorstelling	  

Maanzucht	  
In	  een	  officiële	  brief	  die	  Manus	  ontving	  van	  de	  koningin	  staat	  het	  zwart	  op	  wit	  geschreven:	  Manus	  is	  in	  het	  
bezit	   van	  alles!	  Die	   fiets	  waarmee	   jij	   naar	   school	   gaat?	  Die	  heeft	  Manus	  ook.	   En	  dat	   spel	   dat	   je	   voor	   je	  
verjaardag	  kreeg?	  Had	  Manus	  allang.	  Maar	  ook	  gekke	  dingen	  zoals	  een	  telefoon	  die	  zichzelf	  opneemt	  en	  
een	  talenknobbel	  om	  alle	  talen	  van	  de	  wereld	  mee	  te	  spreken	  heeft	  hij.	  En	  het	  is	  leuk	  hoor,	  alles	  hebben,	  
maar	  of	  je	  er	  nou	  echt	  gelukkig	  van	  wordt?	  
	  

Ik	  wil	  meer,	  meer,	  meer!	  

a.	  Maanzucht	  gaat	  over	  iemand	  die	  al	  heel	  veel	  heeft,	  maar	  toch	  lijkt	  het	  nooit	  genoeg.	  Heb	  jij	  wel	  eens	  
iets	  zo	  graag	  gewild	  dat	  je	  er	  maar	  bij	  je	  ouders	  om	  bleef	  zeuren?	  Kreeg	  je	  het	  toen?	  Waarom	  wilde	  je	  het	  
zo	  graag	  hebben?	  

b.	  Wat	  is	  je	  meest	  waardevolle	  bezit?	  Waarom	  is	  dat	  zo	  belangrijk	  voor	  je?	  Als	  je	  de	  loterij	  zou	  winnen,	  
wat	  zou	  je	  dan	  met	  het	  geld	  doen?	  Als	  je	  al	  je	  spullen	  moest	  weg	  doen	  en	  je	  mocht	  maar	  1	  ding	  bewaren,	  
wat	  zou	  dat	  dan	  zijn?	  	  

c.	  Manus	  bezit	  niet	  alleen	  gewone	  spullen,	  maar	  ook	  hele	  gekke	  dingen.	  Je	  gaat	  nu	  iets	  verzinnen	  dat	  niet	  
bestaat	  maar	  dat	  je	  wel	  graag	  zou	  willen	  hebben.	  Iets	  dat	  handig	  voor	  jou	  zou	  zijn	  of	  voor	  iemand	  die	  je	  
kent.	  (Bijvoorbeeld:	  een	  	  uitvouwbaar	  huis	  dat	  je	  altijd	  mee	  kunt	  nemen,	  een	  tijdmachine,	  een	  
chocoladefontein)*	  	  

*	  Je	  kunt	  hier	  een	  tekenopdracht	  van	  maken.	  	  

	  

Zijn	  jullie	  ook	  zo	  benieuwd	  	  naar	  Maanzucht?	  Veel	  plezier	  bij	  de	  voorstelling!	  
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Na	  de	  voorstelling	  

Jullie	  hebben	  de	  voorstelling	  Maanzucht	  gezien.	  Wat	  leuk	  dat	  jullie	  er	  waren!	  

Betoverd	  door	  de	  maan	  

a.	  Waar	  ging	  de	  voorstelling	  volgens	  jou	  over?	  Wat	  vond	  je	  grappig?	  Vond	  je	  Manus	  aardig?	  Wat	  is	  een	  
scene	  die	  je	  bij	  is	  gebleven?	  Waarom	  denk	  je	  dat	  Manus	  zoveel	  spullen	  had?	  	  

b.	  Manus	  had	  wel	  heel	  veel	  spullen	  maar	  was	  niet	  erg	  gelukkig.	  Hij	  was	  behoorlijk	  eenzaam	  en	  wilde	  
eigenlijk	  gezelschap.	  Als	  je	  verdrietig	  bent	  zijn	  er	  dan	  spulletjes	  die	  jou	  helpen	  om	  je	  beter	  te	  voelen?	  En	  
zijn	  er	  dingen	  die	  je	  graag	  doet	  om	  je	  minder	  rot	  te	  voelen?	  Snap	  je	  dat	  Manus	  de	  maan	  graag	  wilde	  
houden.	  Welke	  oplossing	  zou	  je	  voor	  zijn	  verdriet	  hebben?	  

	   	   	   	   Een	  oorkonde	  van	  de	  koningin	   	   	  	  

Manus	  had	  een	  brief	  van	  de	  koningin	  waarop	  stond	  dat	  hij	  in	  het	  bezit	  was	  van	  alles.	  Daar	  was	  hij	  erg	  trots	  
op	  want	  hij	  was	  de	  enige	  op	  de	  wereld	  die	  alles	  had.	  	  	  

b.	  Jullie	  gaan	  een	  oorkonde	  maken	  voor	  iemand	  uit	  de	  klas.	  Een	  oorkonde	  is	  een	  soort	  diploma	  dat	  heel	  
mooi	  versierd	  is.	  De	  juf	  of	  meester	  schrijft	  ieders	  naam	  op	  een	  briefje.	  Je	  gaat	  zo	  meteen	  een	  lootje	  
trekken	  met	  daarop	  iemands	  naam.	  Voor	  diegene	  maak	  je	  een	  oorkonde	  van	  iets	  dat	  hij	  of	  zij	  super	  goed	  
kan.	  Het	  kan	  bijvoorbeeld	  zijn	  dat	  iemand	  mooi	  kan	  tekenen,	  als	  beste	  kan	  voetballen,	  heel	  aardig	  is	  enz.	  
Het	  is	  leuk	  om	  het	  niet	  meteen	  te	  laten	  zien	  zodat	  het	  straks	  echt	  een	  verrassing	  is.	  

c.	  Na	  afloop	  worden	  alle	  oorkondes	  door	  de	  leerlingen	  aan	  elkaar	  overhandigd	  met	  een	  korte	  uitleg	  
waarom	  diegene	  een	  oorkonde	  voor	  die	  prestatie	  verdient.	  Het	  is	  leuk	  om	  dit	  officieel	  te	  maken	  alsof	  
iemand	  geridderd	  wordt,	  met	  na	  afloop	  steeds	  een	  groot	  applaus	  natuurlijk!	  

	  

Wij	  zijn	  erg	  nieuwsgierig	  dus	  als	  je	  foto’s	  of	  iets	  anders	  m.b.t.	  de	  voorstelling	  en	  de	  lessen	  wilt	  sturen,	  dan	  
ontvangen	  wij	  dat	  heel	  graag!	  

	  
Stuur	  dit	  dan	  naar:	  info@wiewalvis.nl	  

	   	  
Heel	  veel	  plezier	  met	  de	  voorstelling	  en	  de	  lesbrief!	  


