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Hoera, we vieren feest is opgebouwd rond het verhaal van de Kleurrijke Kameleon. 
De oorspronkelijke versie is van Eric Carle.   Het verhaal is voor de Anne Frank school aangepast. 

 

Het verhaal is de leidraad van de dag. 

Eventueel voor 5&6 en 7&8 uit te breiden met het verhaal van de kleuren van de regenboog. 

 

Kleurrijke Kameleon in het kort: 
De Kameleon kijkt op het plein van  de Anne Frank school en wil net als alle kinderen daar zijn.  

Zijn wensen komen een voor een uit. Eventjes wordt hij er gelukkig van. Op de lange termijn toch niet. 

Uiteindelijk is hij  tevreden over hoe hij lekker zichzelf mag zijn.  

Net zoals alle kinderen op de Anne Frank school ook helemaal zichzelf mogen zijn. 

 
De kameleon is de grote centrale vorm tijdens de uitvoering  

en een werkblad of boekje tijdens de workshops. 

 

Voor elke groep zijn er twee workshops: 

Een doe workshop met eigen leerkracht waarbij beeldend wordt gewerkt ter voorbereiding van de voorstelling 

 Per 2 groepen is er een  thema; er is een lesbrief met daarin informatie over werkwijze en materiaal 

 Per groep worden  grote attributen gemaakt voor de voorstelling; 2 voor elk thema in 2 kleuren. 

 In overleg wordt de grote kameleon door leerlingen groep 7 en 8 gemaakt Of is deze reeds gemaakt door de leerkrachten* 

 In overleg worden maskers /  attributen /  beide gemaakt, passend bij de beide thema’s 

 In overleg kunnen boekjes worden gemaakt. Of alleen voor eigen groep Of ook materiaal om elkaars boekje te vullen  

Een dans workshop onder begeleiding van een dansdocent van Markant 

 De dansdocent oefent samen met de leerlingen en leerkracht een dans rond de 

groepsthema’s op genoemde  muziek / dansstijl 

 

1&2  Roze  & Rood    Prachtige Prinsesjes   Rode Rakkers / Ruige Ridders 

    Kroontje  Wapenschild 

      Bewegen op muziek en tekst 

3 &4  Oranje & Geel   Zinderende Zon   Mooie Maan 

    Zon   Maan 

    Moderne dans 

5 & 6 Groen  & Blauw  Nuttige Natuur   Blauwe Basis 

    Boom / bladeren Water (zwemvliezen/golfpoten) 

    Streetdance 

7 & 8 Indigo & Violet Innerlijke Ik &  Uiterlijke U 

    Spiegel  Kroon 

    Hip hop 

 

Tijdens de voorstelling zijn de kinderen (zo veel mogelijk) gekleed in de kleuren van hun groepsthema 

 

*De Grote Kameleon: 

 De grote Kameleon kan plat of ruimtelijk worden gemaakt. Afhankelijk van de tijdsbesteding. 

 Een grote Papier-maché Kameleon met een frame van gaas kan een centrale rol spelen. 

 Een grote 2D Kameleon van karton, beschilderd aan 1 of 2 kanten is natuurlijk ook een mogelijkheid. 

 

De Kameleon wordt gedurende de voorstelling steeds kleurrijker.  

In de slotscene worden de attributen versnipperd tot confetti. Het wordt 1 bont, feestelijk,  kleurrijk geheel. 


