
1.  Er was eens... Magie  

 WAT? FANTASIEWERELD: spookjes, smurfen , filmfiguren en Disney 

 VERHAAL? Prinses komt uit riool in wereld. Komt oud omaatje tegen. Prinses vertelt dat ze in 

 de waterval is gegooid door de boze stiefmoeder in haar eigen  fantasiewereld. (DAG 1) 

 Prinses vraagt achter de magie in dit land en het oud omaatje vertelt elke dag een beetje 

 over onze fantasie aan de hand van het sprookjesboek (DAG 2), strip (DAG 3) en film (DAG 4). 

 De laatste dag van de week organiseert het oud omaatje een feestje in magie-stijl zodat de 

 Prinses zich een beetje thuis voelt.  

 LIED: Disneymedley 

 UITSTAP? 20 jaar Kwammer 

 

2.  De wereld draait door  

 WAT? CONTINENTEN (Azië, Amerika, Afrika, Australië) 

 VERHAAL? prinses vraagt achter andere gebieden in deze wereld. Elke dag vertelt het 

 omaatje iets over een continent aan de hand van  haar grote atlas. (Prinses en omaatje zitten 

 bij elkaar terwijl andere animatoren achter hen uitbeelden wat omaatje vertelt)  

 LIED? 1 weeklied: 

 + elke dag ander lied afhankelijk van het continent 

  - Buzz Klub - Doe de Kangoeroe  

  - K3 - Alle Chinezen  

  - Samson en Gert - In Amerika  

  - Shakira - Waka Waka (This Time for Afrika) 

 UITSTAP? Planckendael (is verdeeld in continenten) 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Tijdreizigers 

 WAT? REIS DOOR HET VERLEDEN (Oertijd, Egypte, Grieken&Romeinen, Riddertijd) 

 VERHAAL? prinses vraagt of deze wereld altijd al zo geweest is. Omaatje vertelt elke dag iets 

 over de geschiedenis van de wereld. (Prinses en omaatje zitten bij elkaar terwijl andere 

 animatoren achter hen uitbeelden wat omaatje vertelt) 

 LIED? 1 weeklied: 

 + elke dag ander lied afhankelijk van het tijdperk:  

  - Samson en Gert - Joebadoebadoe 

  - The Bangels - Walk like an Egyptian  

  - Sirtaki 

  - Samson en Gert - In't kasteel van koning Samson 

 UITSTAP? EVOLUTIESTRATEGO + 't Ster 

 

4.  We gaan nog niet naar huis! 

 WAT? TOEKOMST en WETENSCHAP  

 Verhaal? Prinses wil terug naar huis. Omaatje denkt dat de professor misschien wel raad 

 weet. (DAG 1) Omaatje brengt Prinses naar professor in het labo. (DAG 2) Professor doet 

 allerlei gekke experimenten. (DAG 3) Professor heeft in zijn groot boek gelezen over een 

 poort. Maar waar ligt die nu ook al weer? Zouden de kinderen kunnen helpen? De poort ligt 

 in Plopsaland! (DAG 4) 

 LIED? 

 UITSTAP? Plopsaland 


