
Over het boek:
Een vrolijk prentenboek over het circus en erkenning krijgen

Kleine August wil heel graag naar het circus. Maar hij mag niet van 
Tante Toos en Oom Oberdon. August kan wel huilen, zo boos is hij. 
Hij propt zijn spullen in een oude koffer en loopt weg. Plots ziet hij 
een man met grote handen en grote oren. Hij zoekt het circus. Kan 
Kleine August hem de weg wijzen?

Over deze lestips:
Deze lestips bestaan uit uitgewerkte activiteiten binnen het thema 
‘circus’. De verschillende circusartiesten, hun acts en bijhorende 
attributen komen aan bod tijdens de inleiding. De kleuters leren 
bewegen als circusartiesten en maken zelf popcorn (net zoals 
in het echte circus), ze knutselen een halter en sluiten de week 
creatief af met hun eigen circusvoorstelling. Op die manier kun je 
met dit materiaal veel kanten op. Wat dit boek nog een extraatje 
geeft is dat je het ook kunt inzetten binnen thema ‘weerbaarheid, 
durven opkomen voor jezelf ’. Enkele van deze lestips zijn hierrond 
opgebouwd.



Instap
Verkleed jezelf met een kostuum en een hoge hoed. Zo ben je de circusdirecteur. Leg in 
de kring verschillende attributen klaar die bij het circus horen:

- Clown: grote schoenen, rode neus, pruik met krullen, grote strik

- Goochelaar: hoge zwart hoed met daarin een wit konijn, toverstok en witte 
handschoenen

- Jongleur: 3 jongleurballen en een diabolo

- Paardentemmer: paard in pluche en hoepel

- Sterke man: gewichten in schuim

- …

Bevestig twee gordijnen aan het plafond als ingang van de ‘circustent’ (de kring). Elke 
kleuter krijgt een kaartje ‘toegangsticket’ en mag het circus binnen gaan. Op de kaartjes 
staat een afbeelding van verschillende artiesten die meedoen in het circus (clown, 
goochelaar, jongleur, leeuwentemmer, sterke man, …)

Heet de kinderen welkom in het circus. Roep de eerste artiest af, nl. de clown. De 
kleuter met het kaartje waarop de clown staat, mag in het midden van de kring gaan 
staan en moet de attributen van de clown zoeken. Ondersteun hierbij en stimuleer 
ondertussen het taalgebruik door nieuwe woordenschat te benoemen (rode neus, 
schoenen van de clown, pruik met krullen, …). De kleuter doet de attributen aan en 
mag nu uitbeelden wat een clown zoal doet. Moedig hierbij het kind aan en help het 
mee de grappige stoten van de clown uit te voeren (gek rondstappen met de grote 
schoenen, op de neus duwen en ‘toet’ zeggen, springen in de lucht en op de grond 
vallen, …). Laat de andere kleuters mee zoeken naar andere gekke fratsen van de clown. 
Na de clown stel je een nieuwe circusartiest voor, tot alle artiesten voorgesteld zijn.

Toon nu het prentenboek ‘Kleine August’. In het dorpje waar August woont, staat er een 
circus. August is even oud als jullie en natuurlijk gek van het circus. Mocht er een circus 
in ons dorp staan, wie zou dan graag gaan kijken? Ja, natuurlijk, iedereen! Laten we 
eens kijken wat er gebeurt met August.

De attributen van de artiesten leg je nadien in de verkleedhoek. Deze kunnen tijdens 
het spelen in de verkleedhoek gebruikt worden.



Verwerking
2.1 - Kringgesprek rond gevoelens.

‘Het circus is in de stad. August heeft het circus als eerste gezien en dolenthousiast vertelt hij 
hierover aan zijn familie… Maar, August mag niet mee naar het circus, hij moet thuis blijven…’

 Vragen die je kunt stellen:

- Vindt August het fijn dat hij niet mee mag naar het circus? 
Waaraan merk je dit? 
Wat is August zijn reactie hierop?

- Zouden jullie net als August ook kwaad en triest zijn? 
Wat zouden jullie doen als je niet mee mocht naar het circus?

- Heb je ook al eens gehad dat je iets niet mocht en anderen wel? 
Hoe voelde je je dan?  
Wat deed je dan?

- August wordt eigenlijk een beetje buiten gesloten, hij is te klein en mag niet mee … 
Ook luistert er eerst niemand naar hem, hij voelt zich niet gehoord en onbegrepen 
… Geen fijn gevoel, het is best oké om hierover triest te zijn. Wat zou je kunnen doen 
in zo’n situatie? Wat zou je minder triest maken? Misschien zou je iets anders leuks 
zoeken om te doen? Of zou je proberen om je tante te overtuigen om toch mee te 
gaan?

Doe met de kleuters een rollenspel over weerbaarheid. Speel de boze tante en zeg tegen 
de kleuter dat hij niet mee mag naar het circus. Laat het kind rustig een antwoord 
formuleren en laat hem aantonen dat hij wel recht heeft om mee te gaan. Bekrachtig de 
kleuter positief, benadruk dat het belangrijk is om rustig zijn mening te verwoorden, 
niet kwaad te worden of weg te lopen.

Laat de kleuters zoeken naar een antwoord op de stelling ‘Ik ben niet te klein, maar 
ik ben…’. Laat hen een positieve eigenschap van zichzelf verwoorden. Schrijf deze 
eigenschap op een klein briefje en stop deze in een ballon. Herhaal dit voor alle 
kleuters. Blaas de ballon met positieve eigenschappen op en laat de kleuters hun 
ballonnetje loslaten: de ballon vliegt net als kleine August hoog door de lucht.

Ontwikkelingsdoelen 
Nederlands - Spreken

2.3  De kleuters kunnen spreken over 
gevoelens als blijheid, angst, verdriet, 
verwondering.

2.6 De kleuters kunnen antwoorden op 
gerichte vragen in verband met betekenis, 
inhoud, bedoeling, mening in concrete 
situaties

2.7 De kleuters kunnen in een gesprek met 
een eenvoudige maar relevante vraag of 
met commentaar reageren.

2.10 De kleuters kunnen zich inleven in 
duidelijk herkenbare rollen en situaties en 
vanuit eigen verbeelding/beleving hierop 
inspelen.

Mens en maatschappij - Mens

1.2 De kleuters kunnen in een eenvoudige 
taal een recent gebeurde situatie waarbij 
zij betrokken waren in dialoog met een 
volwassene, beschrijven en vertellen hoe 
zij zich daarbij voelden.



2.2 - Beweging: Circustechnieken.

De kleuters gaan bewegen zoals echte circusartiesten. Als opwarming laat je ze 
rondstappen op circusmuziek. De ene keer stappen ze rond als een grote olifant, daarna 
springen ze rond als een leeuw, vervolgens dansen ze rond als een paard, daarna 
vliegen ze als August door de ruimte, ze kunnen doen alsof ze fietsen door de zaal en 
piano spelen met de vingers, …

Vervolgens voorzie je verschillende hoeken waar de kleuters circustechnieken kunnen 
uitproberen.

- Ringwerpen

- Net als een paard door een brandende hoepel springen (hoepel is versierd met gele 
en oranje stroken crêpepapier): de kleuters kunnen door de hoepel kruipen in plaats 
van te springen.

- Evenwichtskunstenaars: op een omgekeerde bank stappen en hun evenwicht proberen 
te houden. Eventueel ook levende piramide (op knieën) maken.

- Rondstappen als een olifant: gebruik hiervoor bestaande olifantenklossen of bevestig 
zelf twee touwen aan een blik.

- Jongleren: kleine balletjes omhoog gooien en proberen te vangen of de balletjes 
gooien in een emmer.

- Gewichtheffen: maak met stokken en twee opzetstukjes een halter. Laat de kleuters de 
halter een aantal keer opheffen.

- Pianospelen: muziek maken met verschillende muziekinstrumenten, maar enkel de 
voeten gebruiken.

Voor de slotactiviteit kun je de parachute gebruiken. De parachute lijkt op een 
circustent. Laat de kleuters de parachute samen omhoog brengen. Ook kun je een 
pop op de parachute leggen. Leg hierbij de link naar August. Probeer samen met de 
kleuters ‘August’ te laten vliegen, zo hoog mogelijk! Na een aantal keer kunnen ze ook 
onder de parachute gaan zitten, alsof ze in de circustent zitten.

2.3 - Beeld: Maak je eigen halter.

Knutsel samen met de kleuters hun eigen halter. Elke kleuter krijgt twee ballonnen, 
opgeblazen. De kleuters bekleven beide ballonnen met papier-maché (behangerslijm en 
krantenpapier). Als er voldoende lagen op de ballonnen gekleefd zijn en de ballonnen 
opgedroogd zijn, laat je de kleuters hun ballonnen schilderen. Bevestig de ballonnen 
aan beide kanten van een kartonnen buis. Zo krijgt elke kleuter een halter. Daarmee 
kunnen ze gewichten heffen, net zoals de sterke man.

Ontwikkelingsdoelen 
Lichamelijke opvoeding - Motorische 
competenties 

1.7  De kleuters kunnen voor verschillende 
basisbewegingen de ledematen functioneel 
en gecoördineerd inschakelen.

1.29 De kleuters kunnen klein-motorische 
vaardigheden in verschillende situaties 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en 
ontspannen uitvoeren.

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming - Beeld 

1.2  De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid 
ontwikkelen door exploreren en 
experimenteren. 

1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in 
een persoonlijke, authentieke creatie en 
plezier scheppen in het zoeken en vinden.



2.4 - Muzo: koken: Popcorn maken.

Maak samen met de kleuters popcorn. Je kunt dit misschien maken op de laatste dag 
van de week, de dag dat de voorstelling (zie laatste activiteit ‘Afronding’) plaatsvindt. 
Plaats een vuurtje op een veilige afstand van de kleuters (maak op voorhand duidelijke 
afspraken), maar zorg ervoor dat ze alles goed kunnen zien. Verhit een pan met een 
scheutje olie op hoog vuur. Gooi enkele korrels maïs in de pan om te zien of de korrels 
ploffen. Zoja, doe de maïs in de pan en schud snel even alles om zodat de olie goed 
verspreidt wordt over alle maïskorrels. Benoem zeker het ploffende geluid van de 
maïskorrels.

Je kunt nadien eventueel een beetje kristalsuiker of zout over de popcorn strooien, en 
ook het verschil tussen de twee smaken bespreken.

Tijdens het spelen in de hoeken kun je ergens een tafeltje voorzien waar de kinderen 
popcornzakjes kunnen maken. Geef ze een A4-papier die ze zelf kunnen versieren met 
kleurpotloden of stift. Voorzie de zakjes van hun naam of kenteken. Achteraf vouw je 
het papier tot een trechter. Hierin schep je de zelfgemaakte popcorn en zo heeft elke 
kleuter zijn eigen gepersonaliseerd popcornzakje.

2.5 - Verkleed- en bouwhoek.

Verrijk de verkleedhoek met tal van kostuums (clown, dierenkostuums, ballerina, …) en 
attributen (pruiken, rode clownsneus, goochelhoed met wit konijn, …).

De kleuters kunnen zich verkleden als circusartiesten en in hun eigen circus optreden. 
Aan de ingang van de verkleedhoek kan je een denkbeeldige deur creëren met een 
doek. Laat de kleuters toegangskaartjes maken in de schrijfhoek, deze kunnen ze dan 
afgeven aan de ingang. Voorzie een map waarin foto’s zitten van circusartiesten. Op de 
foto’s kunnen de kleuters zien hoe het kostuum eruitziet en welke attributen ze nodig 
hebben. Ze kunnen bij de aanvang van het spelen in de verkleedhoek een personage 
kiezen. Stimuleer hen in het zoeken naar soortgelijke attributen. Tijdens een gesprek 
tussendoor kun je de verschillende attributen benoemen en de gelijkenissen en 
verschillen tussen zichzelf en de circusartiest aanhalen. Voorzie ook opdrachtkaarten 
(beweegkaarten), waarop houdingen afgebeeld staan (bv. op een touw lopen en 
evenwicht houden) die de kleuters kunnen uitbeelden. Je kunt hiervoor bijlage 1 
gebruiken, maar ook zelf kaarten toevoegen.

Verrijk de bouwhoek door grote, houten blokken toe te voegen. Laat de kleuters hun 
eigen tribune maken met blokken. Wijs ze op de vorm van de tribune (ronde vorm) en 
het bouwen in 3D bij een tribune. Help ze ruimtelijke begrippen te verwoorden en deze 
toe te passen tijdens het bouwen. Stimuleer hun denken door gerichte vragen te stellen 
of probeer het concreet voor stellen. Plaats een playmobil ventje op de eerste rij, en een 
playmobil ventje op de derde rij. Stel vragen zoals ‘Staat het tweede ventje hoger dan 
het eerste. Zoja, hoe komt dit? Zoniet, hoe kunnen we hoogte creëren?’, ...

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming - Beeld 

1.2 De kleuters kunnen materiaalgevoeligheid 
ontwikkelen door exploreren en 
experimenteren.

Wetenschappen en techniek - Techniek

2.6 De kleuters kunnen een eenvoudig 
technisch systeem maken, al dan niet aan 
de hand van een stappenplan.

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming - Drama 

3.2  De kleuters kunnen zich inleven in 
personages en dingen uit de omgeving en 
deze uitbeelden.

Muzische vorming - Attitudes 

6.5 De kleuters kunnen genieten van de 
fantasie, de originaliteit, de creativiteit en 
de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.

Wiskundige initiatie - Ruimte

3.1 De kleuters kunnen handelend, in 
concrete situaties de begrippen “in, op, 
boven, onder, naast, voor, achter, eerste, 
laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver 
weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog 
en omlaag” in hun juiste betekenis 
gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in 
verband met “richtingen” als symbolen 
hanteren.



2.6 - Groepswerk: circus en artiest schilderen.

Verdeel de kleuters per drie. Geef elk groepje een groot blad papier. Laat hen hierop 
een circustent schilderen. Geef elk groepje een aantal kleuren verf en verschillende 
penselen. De kleuters moeten onderling overleggen hoe ze de circustent vorm geven 
(grootte tent, kleuren, versiering op de tent, …)

Bij de tent mogen ze ofwel een sterke man, ofwel een clown schilderen. Ook 
hier moeten ze weer overleggen welke artiest ze gaan schilderen. Ga langs bij de 
verschillende groepjes. Stel vragen die de onderlinge samenwerking bevorderen. 
Bijvoorbeeld: ‘Waarom kiezen jullie voor deze kleuren? Wie bracht deze kleuren aan? 
Vonden jullie het een goed idee? Had je liever andere kleuren gehad? Heb je dat 
durven verwoorden?’ … Stimuleer de kleuters om hun eigen mening te verwoorden, 
maar ook rekening te houden met elkaars mening en te luisteren naar elkaar.

2.7 - Collage van circusartiesten.

De kleuters mogen hun favoriete circusartiest tekenen. Indien nodig begin je deze 
activiteit in de kring om de verschillende artiesten die deelnemen aan het circus 
nogmaals kort toe te lichten. Bekijk zeker de artiesten in het prentenboek (trapezisten, 
evenwichtskunstenaars, pianospeler, sterke man, danseres met paard, vliegende man), 
maar voeg ook andere artiesten toe op basis van de input van de kinderen.

Na het tekenen mogen de kleuters hun favoriete circusartiest kenbaar maken aan de 
anderen. Laat hen verwoorden waarom ze deze artiest gekozen hebben. Misschien 
spreekt het ‘gevaarlijke’ in de koorddanser hun wel aan, wie weet vinden ze het net 
spannend om met echte leeuwen kunstjes uit te voeren, of misschien vinden ze de 
goochelaar heel mysterieus en daarom net aantrekkelijk! Wie weet zijn er meerdere 
kleuters die ‘de sterke man’ het leukst vinden. Vraag ze elk afzonderlijk waarom ze 
voor deze artiest gekozen hebben. Ze kunnen wel dezelfde artiest leuk vinden, maar de 
beweegredenen daarvoor kunnen verschillend zijn.

Ontwikkelingsdoelen 
Mens en maatschappij - Mens  

1.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid 
tonen voor de behoeften van anderen.

1.8 De kleuters kunnen voor zichzelf opkomen 
door signalen te geven die voor anderen 
begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.

Muzische vorming - Beeld

1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, 
ritme, vorm en versiering onderscheiden 
en de ontdekking van beeldelementen 
verwoorden.

Nederlands - Spreken

2.12 De kleuters zijn bereid om eigen 
gevoelens en verlangens op een 
persoonlijke manier uit te drukken

Ontwikkelingsdoelen 
Mens en maatschappij - Mens  

1.6 De kleuters weten dat mensen eenzelfde 
situatie op een verschillende wijze kunnen 
ervaren en er verschillend kunnen op 
reageren.



Afronding
Ga naar de turnzaal en laat de kleuters per twee circuskunstjes opvoeren. De kunstjes 
kunnen deze zijn die aan bod kwamen tijdens de bewegingsles, of het kunnen nieuwe 
kunstjes zijn die de kleuters ter plaatse uitvinden. Door een volledige week rond het 
thema gewerkt te hebben, zal hun fantasie zeker voldoende geprikkeld zijn om zelf 
zaken naar voor te brengen.

Indien je vindt dat het moeilijk loopt, kun je ook kaartjes voorzien met een circusartiest 
op afgebeeld. Gebruik hiervoor bijlage 2 en vul eventueel zelf aan, met (bv. clown, 
goochelaar, …). De kleuters kunnen dan uitbeelden wat op het kaartje staat. Voorzie 
voldoende attributen en zorg voor stimulerende muziek (muziek Tik Tak is hier ideaal 
voor).

Zorg voor een slotactiviteit in de turnzaal. Leg het materiaal van de voorbije 
bewegingsles klaar, per circusact, voorzien van een bijhorende afbeelding. Verdeel 
de kleuters per twee. Geef ze per groepje een kaartje met daarop een afbeelding (bv. 
een kaartje met een olifant en de olifantenklossen – rondstappen als een olifant). De 
kleuters zoeken hun materiaal (afbeeldingen identificeren) en bereiden hun act voor. Ga 
rond om uitleg te geven, de bewegingen voor te tonen en te helpen ondersteunen, …

Na het inoefenen gaan de kleuters in een halve kring zitten (vorm tribune). Jij 
speelt de circusdirecteur en kondigt de acts aan. De kleuters geven als het ware een 
circusvoorstelling voor hun andere klasgenootjes. Voorzie leuke, stimulerende muziek 
tijdens de uitvoering. Twee kleuters worden aangesteld om rond te gaan met een kom 
popcorn. Zo genieten de kleuters als het ware van een echte voorstelling, zelfs met echte 
popcorn.

Ontwikkelingsdoelen 
Muzische vorming - Drama  

3.2  De kleuters kunnen zich inleven in 
personages en dingen uit de omgeving en 
deze uitbeelden.

Lichamelijke opvoeding -  
Motorische competenties

1.7 De kleuters kunnen voor verschillende 
basisbewegingen de ledematen functioneel 
en gecoördineerd inschakelen.

1.31 De kleuters kunnen een eenvoudige 
reeks van opeenvolgende handelingen 
uitvoeren binnen bewegingsactiviteiten.



Bijlage 1 - Beweegkaarten



Bijlage 2  - circusfiguren


