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1. Inleiding  
 
1.1. Het verhaal 
Teun, de zoon van burgemeester Frits, woont in het dorpje Sing Tong Wah.  
Een vredig, maar saai dorp waar nooit iets gebeurt. Maar op een dag …………worden er vreemde en 
onbegrijpelijke sporen gevonden. Teun, die erg houdt van boeken die over draken en ridders gaan, 
weet de dorpelingen te vertellen dat deze sporen van een draak zijn!  
Het hele dorp is in paniek! Een bloeddorstige, griezelige en vuurspuwende draak in hun dorp! Teun is 
heel erg dapper en gaat op zoek naar de draak en wanneer hij deze ontmoet blijkt deze helemaal niet 
zo verschrikkelijk eng te zijn als iedereen beweert....... 
De Vriendelijke Draak is een voorstelling over vriendschap en dat iets niet altijd is zoals het lijkt. 
 
Tekst:   Mark Haayema 
Regie en poppen: Elout Hol 
Acteurs/poppenspelers: Mark Haayema, Dennis de Groot 
Vormgeving decor: Marius van Dokkum 
Uitvoering decor: Martijn van Assen 
 
 
1.2. Achtergrondinformatie 
In ‘De Vriendelijke Draak’ spelen de volgende personages mee.  
Teun: houdt van boeken en wil later graag RIDDER worden.  
Frits: de burgemeester van het dorp Sing Tong Wah en vader van Teun.  
Trees: de strenge stiefmoeder van Teun. 
Draak: een vriendelijke draak die van zingen, dichten en dansen houdt.  
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2. Voor de voorstelling 
 

2.1. Het educatiemateriaal 
Het educatiemateriaal voor ‘De Vriendelijke Draak’ bestaat uit: 
1.  ‘Een extra nieuwsuitzending’: over de ontdekking van de Draak in het dorp  

(5:16 min.) https://www.degrotehaay.nl/beeld 
2. Een krant voor elke leerling met als kop ‘Draak gesignaleerd’. 
3. Een krant voor de leerkracht met als kop ‘Alles is goed, draak blijkt vriendelijk!’ 
 
 
2.2. De voorbereidingsactiviteit (duur: 30 minuten) 
 
1. Introductie van het krantenbericht 
U kunt beginnen met te vertellen dat u vanochtend de krant las, dat u een heel vreemd artikel tegen 
kwam en dat u het heeft meegenomen voor de kinderen. U kunt het krantenartikel vervolgens hardop 
voorlezen aan de kinderen. 
2. Bekijken van het nieuwsbericht 
Wat in de krant staat, wordt vaak ook nog eens verteld op de televisie in het journaal. U stelt aan de 
klas voor om het nieuws te gaan kijken in de hoop dat er meer nieuws is over de draak in het dorpje 
Sing Tong Wah. https://www.degrotehaay.nl/beeld 
3. De kranten en kleurpotloden uitdelen 
De kinderen krijgen aan het einde van het filmpje de vraag van de nieuwslezer om een draak te 
tekenen, zoals zij denken hoe die eruitziet. Hierbij mogen de leerlingen hun eigen fantasie gebruiken. 
Niks is fout!  Zij kunnen de achterkant van de krant gebruiken om daar hun tekening op te maken. 
4. Ophangen van de drakentekeningen voor het raam 
Zoals in het filmpje vermeld werd, mogen de drakentekeningen voor het raam worden opgehangen met 
de afbeelding van de draak naar buiten, zodat alle mensen bij jullie in de buurt ook ‘gewaarschuwd’ zijn 
voor de draak. 
5. De voorstellingsdag 
Op de dag dat u naar de voorstelling gaat met de leerlingen kunt u nog een keer verwijzen naar het 
raam met de drakentekeningen. Hierbij kunt u vertellen dat Teun, de jongen uit de krant, in de 
voorstelling aanwezig is. 
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3. Na de voorstelling 
 
3.1. Het nagesprek (duur 10-15 minuten) 
Na de voorstelling kunt u deze in de klas  nabespreken met de leerlingen.  
Het educatiemateriaal bevat nog 1 krantenbericht met als kop ‘Alles is goed: ‘Draak blijkt vriendelijk’. Dit 
artikel kunt u, net als bij de introductie, weer voorlezen. In de tekst wordt de opdracht gegeven dat jullie 
de drakentekeningen weer van de ramen kunnen halen, want niemand hoeft meer gewaarschuwd te 
worden. De tekeningen kunnen terug in een map of meegegeven worden aan de kinderen. 
 
3.2. Workshop (duur: 45 minuten) 
 
Dennis de Groot, een acteur van de voorstelling ‘De Vriendelijk Draak’ komt naar jullie school om een 
workshop te geven in het speellokaal.  
In deze workshop wordt ingegaan op het nabespreken van de voorstelling en het thema vriendschap.  
De leerlingen zelf aan de slag! Dansen, zingen, rijmen en andere opdrachten die gekoppeld zijn aan het 
thema.  
 
 
 



Draak gesignaleerd!

DE GNAFFELSCHE COURANT
SPECIALE EDITIE

Sing Tong Wa - Inwoners van het dorp Sing Tong 
Wa zijn in paniek. Kapotte bloemen, glibberig 
snot op de straattegels en een aanhoudende brand-
lucht. Niemand in het dorp weet waar deze vreem-
de signalen vandaan komen. Teun, de zoon van de 
burgemeester, doet zijn verhaal. Hij weet heel veel 
over draken en ridders, doordat hij daarover da-
gelijks leest in één van zijn boeken. Teun beweert 
dat de mysterieuze sporen afkomstig zijn van een 
heuse draak. De dorpelingen reageren geschokt. 
“Tot zover, nog geen reden tot paniek.” Aldus 
Frits, burgemeester van het dorp Sing Tong Wa.

“Ik heb er geen woorden 
voor.” Aldus Margriet.
“Ik hoorde van Margriet 
dat ze er geen woorden 
voor had en zelf vind ik het 
vooral erg spannend.” Al-
dus Kees.
“Ik hoorde van Kees dat 
Margriet zei dat ze er geen 
woorden voor had en dat 
hij het zelf erg spannend 
vindt, maar ik vind het 

vooral erg beangstigend.” 
Aldus Lea.
“Ik hoorde van Lea dat 
Margriet er geen woorden 
voor had en dat Kees het 
vooral erg spannend vindt 
en dat Lea het erg beang-
stigend vindt en ik vind het 
nogal onverantwoord.” Al-
dus Wim. “Ik hoorde van 
Wim dat Margriet er geen 
woorden voor had en dat 

Dorpelingen reageren op de draak

De brandweer adviseert niet in paniek te raken, vooral niet in 
paniek te raken!

Verschillende paden in het 
dorpje Sing Tong Wa zijn 
afgezet doordat ze onbe-
gaanbaar zijn verklaard. 
Dit in verband met spie-
gelglad drakensnot.

Tante Mies woont bij de bakker op de hoek. 
Daar loopt ze met haar boodschappen; 
een prei, kropsla en een koek. 
Met haar borst jes vooruit en lipjes getuit.

Tante Mies kijkt vooruit en niet naar de grond. 
Daar glijdt ze uit, niet in een regenplas of hondenstront.
Maar vol met haar knot in de drakensnot!

Benenbrekerij 
door drakensnot

 SING TONG WA COURANT
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GEZOCHT:



Alles is goed: draak blijkt vriendelijk!

DE GNAFFELSCHE COURANT

Sing Tong Wa - Inwoners van het dorp Sing Tong Wa 
kunnen weer opgelucht ademhalen. Dagenlang zijn ze 
bang geweest voor de draak. Gelukkig heeft Teun de 
dorpe lingen laten inzien dat de draak niet gemeen en 
bloeddorstig is, maar juist ontzettend vriendelijk!
Kinderen op diverse basisscholen hebben tekeningen ge-
maakt van de draak om iedereen te waarschuwen. Namens 
alle inwoners van Sing Tong Wa, ontzettend bedankt 

voor jullie hulp! De tekeningen kunnen weggehaald wor-
den, want niemand hoeft nog gewaarschuwd te worden 
voor de draak.
Teun en de draak zijn dikke vrienden geworden en bezoe-
ken elkaar nog vaak om samen te dichten en toespraken 
te schrijven voor de vader van Teun, de burgemeester. 
“Wat ik al zei, geen reden tot paniek.” Aldus het commen-
taar van burgemeester Frits.

SING TONG WA COURANT

Meer informatie over 
het boek?  

 www.markhaayema.nl


