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PIT           

 

Lesmap 

Beste leerkracht of andere pittige bezoeker,  

Binnenkort kom je met de klas naar PIT van Theater m u s t kijken. Vooreerst willen we je 
bedanken dat je voor onze voorstelling koos en we hopen dan ook dat je klas een aangename 
ervaring tegemoet gaat.  

Wij hebben een lesmap samengesteld die je vrijblijvend kan gebruiken zowel voor als na de 
voorstelling. We bieden je informatie aan over de voorstelling en de makers ervan. 
We kiezen ervoor om voor de voorstelling niet veel informatie mee te geven aan de leerlingen 
zodat ze onbevooroordeeld aan de voorstelling kunnen starten.  

We willen ook vragen om tijdens de voorstelling geen foto’s te maken. Op onze website vinden 
jullie hele mooie foto’s en filmpjes terug waardoor je nog kan nagenieten met de klas. Wil je na 
de voorstelling toch graag een foto met het decor en of de acteurs vraag het ons gerust, dit doen 
we met plezier. Mogen we wel vragen de kindjes na de voorstelling niet op het speelvlak te laten 
stappen. Ook zijn de decorstukken heel fragiel. Vraag het gerust als jullie iets van dichtbij willen 
bekijken.  

Graag willen wij jullie mening horen, dus deel gerust je mening op sociale media, onze website 
of per post!  
Veel kijkplezier bij de voorstelling en doe-plezier bij de lesmap. 

Team Theater  m u s t 
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PIT 

Waar komt een plant vandaan? 
Van een zaad. 
Hoe ziet dat eruit? 
Rond, klein, heel klein. 
En wat dan? 
Ik steek het in de grond, in de wolken, in mijn mond. 
Ik geef het water, soep. 
Ik zet het een muts op. 
En ik wacht. 
Ik ga kijken. 
Na vijf minuten. 
Na een kwartier ga ik weer kijken.  
Ik wacht een halfuur. 
’s Avonds ga ik nog eens kijken. 
En de volgende morgen opnieuw. 
Ik ben het bijna vergeten. 
Maar ik weet dat het komt. 
‘PIT’ is de vierde creatie van theater m u s t, na de 
voorstellingen ‘Wasdief’, ‘Kapot’ en ‘HEN’. Het wordt een 
uitdagende, prikkelende, muzikale voorstelling over nieuw leven, 
versgeperst voor kleine koters. Een voorstelling vol fantasie en 
bewegende beelden waar lichamen worden geplooid en uitgerekt, 
gegroeid en gebloemd. 
Een collage van indrukken, op maat van peuters en kleuters. 

Concept: theater m u s t 
Spel: Chantal Boes, Lars Senders en Alice Erlanger  
Muziek: Sander Smeets en Chantal Boes 
Coach: Lindai Boogerman 
Techniek: Jef Boonen 
Kostuum: Joke Van De Casteele 
Poster: Antje Vanwesemael 
In samenwerking met De Klap - Deurne  

 
Team theater m u s t 
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1.Voorbereiding:  
 
Voor de voorstelling 

 

Vertel de kinderen tijdig dat ze naar een toneelstuk gaan kijken. Voor sommigen is het 
misschien zelfs de eerste keer dat ze dit gaan doen. Een spannende ervaring dus.  

Vertrekken doen jullie in de vertrouwde omgeving van de school.  

Jullie gaan te voet of met de bus, misschien brengen de mama’s of papa’s jullie wel, een 
hele belevenis.  

Dan komen jullie aan in het theatergebouw. Deze gebouwen zijn meestal erg groot en 
misschien wat overweldigend. Misschien zitten er al kinderen van andere scholen te 
wachten en is er veel lawaai. Probeer de kinderen hierop voor te bereiden, wellicht gaan 
jullie even moeten wachten.  

Als jullie in de theaterzaal komen is het er misschien wat donker en zijn er speciale 
lampen op het podium gericht, speelt er muziek of geluiden af. 

Er is een personage van PIT die jullie op het podium zal verwelkomen en je op de juiste 
plaats zal zetten. 

Dan wordt het donker in de zaal en start de voorstelling. 

Zo, nu weten jullie al een beetje waar jullie naartoe gaan. Dan is het ook belangrijk dat er 
in theater een paar afspraken gelden die je best even met de kinderen doorneemt en 
misschien zelfs inoefent  

Tijdens de voorstelling 

- blijven we rustig zitten, ook wanneer het licht plots dooft. Dat is het teken dat de 
voorstelling begint. Als je even bang bent neem dan de hand van de jongen of meisje 
naast je . 
- we genieten van het stuk en kijken aandachtig. 
- we babbelen niet tijdens de voorstelling (want de acteurs kunnen dit horen).  
- we mogen lachen of reageren indien er iets grappigs of leuks gebeurt. 
- we houden er rekening mee dat er nog andere mensen in de zaal zitten en deze ook 
alles willen kunnen zien of horen. 
- heen en weer lopen is niet zo fijn want dat zorgt ervoor dat de spelers zich niet goed 
kunnen concentreren, probeer dus zeker voor je de zaal binnengaat nog naar toilet te 
gaan. 
- we klappen in de handen na de voorstelling, wanneer de acteurs buigen. Tussendoor 
hoeft niet.  
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2. Info om te bekijken met de kinderen  

Laat de kinderen om te beginnen de flyer of affiche van het stuk zien. Stel hen enkele 
vragen.  

- Wat zien we op de afbeelding?  

(een boom, wortels, wormen, planten, bloemen,...)  

- Wat is een pit? 
- Kan je vertellen waar er pitten in voorkomen, een auto, een wasmachine, …… of? 
- Heb je thuis of op school ook planten, bomen of bloemen? 
- Staat die in een tuin? Waar dan wel? 
- Hoe zien ze eruit? 
- Waar komen ze vandaan? 
- Wat vind je er mooi, grappig, lelijk….aan? 
- Wat wat zijn de vormen van de planten: lang-kort, dik-dun, hard of zacht…of?  
- Welke kleuren kan je al herkennen als je naar de planten, bloemen of bomen kijkt? 
- Wat groeit er aan de bomen, planten of bloemen? 

De voorstelling heet PIT. Stel hen enkele vragen over dit woord.  

- Wat is een pit? 
- Kan je vertellen waar er pitten in voorkomen, een auto, een wasmachine, …… of? 
- Kijk tijdens de fruipauze of 4 uurtje met de kinderen of er pitten voorkomen in hun fruit 
en verzamel ze voor de nabespreking/per fruit of groenten. 
 
Na de voorstelling:  
 

1. Klasgesprek  

Een voorstelling zorgt voor heel wat indrukken en meningen. Laat de leerlingen dit 
ventileren. Zo kunnen ze enerzijds verwoorden waarom ze iets vonden en anderzijds 
luisteren naar de argumenten van andere leerlingen. Zorg voor een leuke en veilige 
sfeer, waarbij iedereen zijn mening mag verwoorden. Er is dan geen goed of slecht 
antwoord. In een informeel groepsgesprek kom je te weten wat de kinderen van de 
voorstelling vonden en of ze nog met vragen of bedenkingen blijven zitten.  

Vragen om te stellen in het klasgesprek: 

- Wat heb je allemaal gezien 
- Welke voorwerpen kwamen er voor in de voorstelling en waar werden ze voor 
gebruikt? Heb je zelf al deze voorwerpen gebruikt? 
- Welke personages kwamen er voor in de voorstelling? Hoe waren deze figuren? (Lief, 
grappig, bang, boos,…..) 
- Welke instrumenten heb je gezien of gehoord. 
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2. Tekening van de voorstelling 
 
De indrukken na de voorstelling tekenen is ook een fijne manier om kinderen hun 
fantasie te laten spreken. Zet ook bij de tekening kort bij wat ze hebben getekend. 

3. Zelf spelen, planten, koken, maken. 
 
In Pit gaat het ook over wachten en je vervelen. Verveling is niet slecht: uit verveling 
ontstaat er ruimte en ook creativiteit 

Verkleden 

Maak je eigen Indianentooi: 

 

Wat heb je nodig: 

- Gekleurd papier 
- Schaar 
- Washi tape 
- Stiften 
- Kleurtjes 
- Touw of wol 
- Veren 
- Stukken gekleurde stof (1m) 
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Kijk voor de opdracht naar foto’s van indianen. 

 

Hoe maak je het: 

• Knip een cirkel/kroon van gekleurd papier zo groot als de omtrek van het hoofd 
van het kind. 

• Laat de kinderen proberen om veren te knippen, hoe ziet en veer eruit? Laat hen 
een veer bekijken. 

• Plak de eigengemaakte veren met washi tape op de kroon en sluit de kroon. 
Versier naar hartenlust verder et de washi – tape. 

• Neem een stuk stof en drappeer dit als een cape of maak je kostuum met de stof 
te knopen. 

Klaar om indiaan te zijn en spelen maar! 
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Maak je eigen stokpaard 

 

Wat heb je nodig: 

- Een bruine of witte papieren zak 
- Een stok van 50 cm ( kan ook uit de natuur als je er de schors af doet en laat 

drogen) 
- Wol voor de manen of stuk stof 
- Gekleurd lint 
- Stiften 
- Sterke lijm 
- Verschillende concervenblikken 

Kijk naar foto’s hoe paarden eruit zien. 

 

 



 
 

8 

Deze activiteit is fijn om met ouders/grootouders samen te doen in de klas. Samen het 
paard maken waar de kinderen de manen en de linten kunnen knippen en de 
volwassenen mee het paard in elkaar zetten. 

Hoe maak je het: 

• Teken het hoofd van het paard op de zak 
• Knip dit uit en met de resten maak je samen nog mooie oren plak deze op je 

paard 
• Teken samen de ogen aan beide zijden 
• Knip de manen uit stof of wol en plak deze tussen de 2 vellen van de papieren 

zak. 
• Knip en plak de linten voor het harnas aan beide zijden 
• Plak de 2 vellen van het paard nu helemaal samen en bevestig dit goed aan de 

stok met stevige lijm. 

Je paard is klaar en nu springen maar! 

• Maak een parcour met verschillende blikken die de kinderen van thuis 
meebrengen. 

Op op onze website kan je vanaf 3 oktober 2022 een instructiefilmpje vinden. Hoe 
oefenen ik om stokpaard te rijden. Gegeven door de wereldkampioene stokpaardrijden 
Pitú Radier. www.theatermust.be 

 

Koken 
Vraag aan de ouders of hun kinderen een stuk fruit of groeten mee naar school kunnen 
nemen dat onverwerkt is. 

Bij deze activiteit is het belangrijk dat de kinderen mogen observeren, voelen, ruiken, 
proeven. 

Wat heb je nodig: 

- Stukken fruit of groeten 
- Plank en mes 
- Keukenpapier 
- Kom 
- Kleine potjes 
- Groot wit blad 
- Stiften in de kleuren van de groeten 
- Grote saté stokjes 

Snij de groeten of fruit doormidden zodat de kinderen de pitten kunnen zoeken en 
observeren:  
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- Hoe ziet de pit eruit? 
- Hoe voelt de pit? 
- Hoe smaakt de pit? 

 

Hoe maak je het: 

• Laat de kinderen per vrucht en pitten verzamelen op een vel keukenpapier 
• Laten we even een memorie spelletje doen neem een wit blad, de stiften, de 

pitten en opengespeden vruchten. 
• Leg de vruchten aan één zijde van het blad onder elkaar in willekeurige volgorde. 
• Aan de andere zijde leg je de verzamelde pitten onder elkaar in willekeurige 

volgorde. Laa de kinderen de kleur stift kiezen van de vrucht met dezelfde kleur. 
• Laat ze een lijn trekken tussen de vrucht en de juiste pitten. Klopt het? En het 

spel uitgespeeld? 
• Maak van de vruchten met de kinderen een lekkere fruit en groeten saté of 

popcorn 

Heerlijk smullen maar! 
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Tuin  

Planten van pit in plastiek zakje en observeer de groei 

Wat heb je nodig: 

- Doorzichtige plastiek zakjes 
- De pitten uit de groeten en fruit 

van de kookactiviteit 
- Potgrond 
- Dubbezijdige tape 
- Houten ijlolly stokjes 
- Dubbelzijdige tape 

 

Hoe maak je het? 

• Plant de verschillen pitten in de zakjes samen met de kinderen. 
• Bevestig ze aan de muur 
• Bekijk dagelijks hoe de pitten transformeren, groeien of niet groeien. 
• Vergeet ze geen water te geven! 
• En worden ze te groot plant ze over in een andere pot 

Groeien maar! 

Spelen 

Onkruid papjes 

 

Wat heb je nodig: 

- Scharen 
- Bakjes 
- water en zand 
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Hoe maak je het: 

• Trek het onkruid uit op de speelplaats, in de straat of tuin van de school. 
Verzamel al het onkruid. Laat de kinderen het observeren, in stukjes knippen en 
papjes maken met zand en water.  

• Welke kleuren ontstaan er, groeit er ook een plant? 

Lekker experimenteren maar! 

Nog andere leuke experimenten: 

- Spelletjes met pittenzakjes  
- Zelf pittenzakken makken met verschillende soorten pitten 
- Verschillende pitten sorteren of plaatsen van groot naar klein 
- Geef elkaar een pittenmassage 
- Maak afdrukken van de verschilende pitten met verf 

Kleuren 

- Onderaan in de lesmap kan je kleurplaten vinden van de voorstelling om in de 
klas of thuis te gebruiken. 

Veel tekenplezier! 

Lezen 
 
Deze boeken zijn makkelijk in de bibliotheek te vinden. 
 

 
 
Anna en haar groetentuin 
Rikki en de tuin van opa 
Bengi De giga grote pompoen 
Vos en haas de boom van uil 
 
Veel leesplezier! 
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Heb je nog vragen, leuke foto’s van verwerking na de voorstelling laat het zeker weten. 
 
Website: www.theatermust.be 
Facebook: https://www.facebook.com/theatermust 
Instagram: https://www.instagram.com/theater_must/ 
Adres: Turnhoutsebaan 58 – 2100 Deurne 
Mail: info@theatermust.be 
Mobiel: 0497/167.137 
 
 
 
Fijn dat jullie erbij waren! 
 
Team theater m u s t 
 
Adriana, Gerlinde, Chantal, Alice, Lars 


