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Theater op uw school 
Voor peuters, kleuters en kinderen van het 1e leerjaar 

Poppenspel, theater, muziekvoorstellingen, vertellingen, … 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis naar De Schuur 
Voor kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar 
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Voorstellingen op uw school 
Voor peuters, kleuters en kinderen van het 1e leerjaar 

 

 

 

De wondere wereld van professor Pillemans  

Poppenspel ……………………………………………………………….. 3 – 8j 
 

Welkom in het laboratorium van Professor Pillemans. Hij is uitvinder, 

pillendraaier en dierenkenner. Hij reist van plek naar plek op zoek naar 

de wonderen der natuur. Hij slaagt er steeds weer in nooit geziene, 

vreemde diersoorten te ontdekken …  

 

 

 

 

 

Rosse Rik’s kindercafé 

Poppenspel en magie …………………………………………..….. 3 – 8j 
 

Het kindercafé is een ouderwets cafeetje waar de speelpop Rosse 

Rik de plak zwaait. Jack de Rat, één van zijn klanten, heeft een niet 

te lessen dorst. Garçon Brecht jongleert liever met glazen en 

drankjes dan te werken … 

 

 

 

 

 

Kijk eens naar het vogeltje 

Poppenspel ……………………………………………………………………. 3 – 7j 
 

Het woonwagentje in het bos staat er verlaten bij. Bij het krieken van 

de dag worden zijn bonte bewoners wakker. Het verjaardagsfeestje 

van Schwek dreigt in het honderd te lopen. Misschien weet Radja wel 

raad … Gratis cd met kippenlied bij de voorstelling. 

 

 

 

 

 

Als een vis in de zee 

Poppenspel ………………………………………………………………… 3 – 6j  
 

Kapitein Adriaan heeft veel werk op zee. Zijn kleinkind Ben en zijn 

knuffelbeer varen mee. ‘Kijk opa!’, zegt Ben. ‘Ik kan zwemmen en 

duiken en bellen blazen als een vis in de zee.’ De Belvis schittert in 

de golven. Elk net zwemt ze voorbij! Maar knuffelbeer, waar ben je? 

Jij kan niet zwemmen! Wat nu? Gratis cd bij de voorstelling. 
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Circus Minimini 

Theater / Figurentheater ………………………………………………. 3 – 6j 
 

Welkom in Circus Minimini! Nee, probeert u niet in de tent binnen te 
komen, daar is hij te klein voor. Mijnheer Minimini presenteert u het 
kleinste circusje ter wereld, maar met attracties van wereldniveau! 
Aanschouw de gulzige papegaai Roepie, Sammy de waaghals en nog 
een heleboel andere bijzondere figuren.  

 

 

 

 

De Thee van Tom 

Muziekvoorstelling ……………..…………………………………….. 3 – 6j  
 

Tom kampeert met zijn instrumenten in het bos. Voor zijn 

vrienden maakt hij graag een potje thee. Alleen duurt het nogal 

lang vooraleer het water warm is. Niemand houdt van wachten… 

Met z’n banjo, gitaar, drum en mondharmonica maakt Tom het 

wachten leuk. Zingen, lachen in een onvervalste kampvuursfeer. 

De Thee van Tom smaakt naar meer!     

 

 

 

 

Een geknipt verhaal 

Verteltheater / Schimmenspel ……………………………………. 3 – 6j  
 

Tine en Thomas ontdekken in een stoffige doos van op oma’s zolder 
allerlei oude spullen. Een vrolijke bloemetjesjurk, schoenen, een 
paar krakende muziekplaatjes, een bejaarde machine, een schaar en 
véél kapotte boeken. Nu kunnen we aan de slag! Tine zoekt en knipt 
en laat oude boeken weer nieuwe verhalen vertellen … 

 

 

 

 

 

 

Praktisch: 

 

Wij komen naar jouw school. We spelen in de turnzaal of refter.  

Graag een speelplek op het gelijkvloers en een parkeerplaats voor onze auto met aanhangwagen zo dicht mogelijk bij 

de zaal. De school voorziet matten en zitbanken. Wij zorgen voor alle techniek en de juiste zaalopstelling.  

Verduistering van de zaal is niet noodzakelijk. 

We komen toe om 8u voor de opbouw. De eerste voorstelling kan starten om 9u30.  

Indien gewenst kan de tweede voorstelling starten net na de speeltijd. Bijvoorbeeld om 10u45.        

Capaciteit: 80 à 100 kinderen per voorstelling. 
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Alles loopt op rolletjes i.s.m. 

 

 

 

Kijk eens wat ik kan! 

bij Dag Jules!, totaalprogramma voor peuters 
 

Jules laat zien wat hij allemaal kan met zijn nieuwe schoenen:  
lopen, springen… De voorstelling is interactief, bevat leuke 
 liedjes en daagt de kinderen uit om mee te denken, te voelen  
en te spelen.  
 

 

 

 

Schatten op zolder 

bij Schatkist, totaalprogramma voor kleuters 
 

Pompom ontdekt op zolder een grote kist. Er zit een stevig slot  
op. Het lijkt wel echte schatkist. Van wie zou die zijn? Met de  
hulp van de kinderen lukt het om de code te kraken. Zijn nichtje  
Loeloe komt vandaag op bezoek. Met haar is het altijd een leuke  
boel. Als dit maar goed komt?   
 

 

 

 

 

Feest voor de koningin 

bij ik pen!, voor kleuters en beginnende schrijvers 
 

Via het verhaal van de koning verkennen de kinderen de  
wonderlijke wereld van het schrijven. De koningin is jarig  
en samen met de kinderen treft de lakei de nodige  
voorbereidingen voor het feest. Natuurlijk kunnen ze wat  
extra hulp gebruiken … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen: 

 

Eén voorstelling: 550 euro + BTW 6% incl. transportkosten. 
Twee voorstellingen: 700 euro + BTW 6% incl. transportkosten. 
Drie voorstellingen: 850 euro + BTW 6% incl. transportkosten. 
 
Voorstellingen bij de methodes van uitgeverij Zwijsen BE: 
Twee voorstellingen naar keuze: 770 euro + BTW 6% incl. transportkosten. 
Drie voorstellingen: 1050 euro + BTW 6% incl. transportkosten. 
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Schoolreis naar De Schuur 
Voor kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar.  

 

 

 

 
Alles loopt op Rolletjes zorgt voor een 

schoolreis om nooit te vergeten. Wij 

bieden een volledig uitgewerkt 

programma op maat van kleuters en 

kinderen van het eerste en tweede 

leerjaar. Een super-originele 

daguitstap enkel voor de kinderen 

(maximum 100) van jouw school.    

 

 

 

 

    

 

       

 

 

 

 

 

Dagprogramma  

  

° Vanaf 9u30: Feestelijke ontvangst in De Schuur.  

De kinderen gaan op ontdekking in ons overdekt woonwagenspeeldorp met een veilige 

buitenspeelzone, zandboot en retro-spelletjespakket.      

° Poppentheatervoorstelling in De Schuur. 

“De wondere wereld van professor Pillemans” of “Rosse Rik’s kindercafé”.  

Meer info over de voorstellingen op www.alleslooptoprolletjes.be 

° Tijd voor een koekje en een drankje (zelf mee te brengen). 

° Start doorschuifsysteem.   

Begeleiding door het Alles loopt op Rolletjes-team i.s.m. de klasleerkrachten. 

 Activiteit 1: Workshop met Crea-Tine. 

 Activiteit 2: Ritje met de tractor en boerenkar.   

 Activiteit 3: Geanimeerde wandeling door het speelbos en het avonturenparcours. 
° +/- 12u: Middagpauze, vrij spel en een bezoek aan de speeltuin. 

Picknick (zelf mee te brengen) in De Schuur of op ons buitenterras. 

° +/- 13u15: Start namiddagactiviteiten. Vervolg van het doorschuifsysteem.   

° +/- 14u45: Slotmoment in De Schuur en vertrek naar de school. 
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Toelichting bij de activiteiten 

 

Activiteit 1: Workshop met Crea-Tine .  

Tine Van Lent zet de kinderen aan het werk met een leuke, 

uitdagende crea-activiteit op maat. Alle knutselspulletjes en 

prulletjes worden door ons voorzien. De workshops sluiten aan 

bij de voorstelling van de dag. Bijvoorbeeld hoedjes of pruiken 

maken van krantenpapier, binnenbandbricolleren, 

feestvlaggetjes of cocktailglaasjes versieren, … 

 

Activiteit 2: Ritje met de tractor en de boerenkar. 

Brecht Van Muylem neemt de kinderen mee op een 

(ont)spannend tochtje op Fort 3 met onze oldtimer tractor en 

boerenkar. Het hoogtepunt van de dag voor vele kinderen. In de 

kar zijn er bankjes met zitplaatsen voor 25 kinderen en een 

volwassen begeleider.  

 

 

Activiteit 3: Bezoek aan het speelbos en het 

avonturenparcours.  

Kurt de Ruijter brengt in zijn rol van ontdekkingsreiziger een 

geanimeerd bezoek aan het speelbos en het avonturenparcours 

op Fort 3. De start ligt op minder dan 100 meter van De Schuur. 

Afhankelijk van het niveau van het niveau van de kinderen 

passen we de moeilijkheidsgraad aan. Breng zeker aangepaste 

spel -en regenkledij mee!  

                 

      

 

Praktisch: 

Wij ontvangen slechts één school per dag op onze locatie.  

Maximum 100 kinderen. 

Voorzie spel- en regenkledij voor de kinderen.  

Bij regenweer zorgen wij voor een aangepast programma. 

 

Prijs: 

Volledig dagprogramma: 900€ + BTW 6% 

 Gratis koffie en thee voor alle leerkrachten en begeleiders. 

 

Adres:   

Fort 3  Frans Beirenslaan 2A ,  

2150 Borsbeek (tegenover vliegveld Deurne)   

 

Ruime en gratis parking voor auto’s en autocars naast De Schuur. 

 


