
Raar maar waar is Sjonnie toch?

Die rare Sjonnie komt niet opdagen. Een groot probleem, want nu kan het kinderboekenfeest 
niet doorgaan! Of toch wel? In een dagdeelvullend programma zetten de kinderen alles op alles 
om de show toch door te laten gaan! Een show die uiteindelijk een groot succes wordt dankzij 
de talenten van de kinderen. Doe lekker raar, wees bijzonder, tijdens de show is alles mogelijk! 
Ideaal als afsluiting van de Kinderboekenweek: de show leent zich goed voor het presenteren 
van activiteiten die tijdens de Kinderboekenweek zijn gedaan. Leuk en feestelijk om de ouders te 
laten zien waar hun kind mee bezig is geweest.

De kracht van de 'Raar maar waar is Sjonnie toch?' is dat alle kinderen meewerken en 
verantwoordelijkheid hebben. Met name de kinderen van groep 7 en 8. Zij krijgen de touwtjes in 
handen en krijgen de verantwoordelijkheid over de show, hetgeen voor de oudste groepen 
natuurlijk super is! Om de kinderen hiermee een handje te helpen hebben we opdrachtkaarten 
gemaakt, die uitgevoerd zullen worden op verschillende afdelingen. De kinderen van groep 1 en 
2 gaan in hun eigen lokaal aan de slag met het maken van instrumenten (hier worden ook 
kaarten voor geleverd). 

Afdelingen 

-    Regieafdeling: Heeft de touwtjes in handen en zorgt ervoor dat de show in elkaar gezet 

wordt. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle kinderen met de goede opdrachten aan de 

slag zijn. 

- Spelafdeling: Hier worden alle spellen voor de show bedacht en in elkaar gezet. 

-    Decorafdeling: Hier worden alle benodigdheden voor het decor en de

spelletjes/showonderdelen gemaakt. 

-    Media-afdeling: Hier houden de kinderen iedereen op de hoogte, zorgen voor 

camerawerk, interviews en muziek tijdens de show. 

- Chillroom: Hier kun je even een kleine pauze nemen om op adem te komen. 

Samen met Frets! gaan de kinderen gedurende  ± 2 uur aan de slag met de 
voorbereidingen, om daarna de show van ± 1 uur  te gaan 'stelen'. Dit alles onder de 
begeleiding van Frets! natuurlijk.
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