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Peter is een lieve jongen die van lezen en dromen houdt. 
Opa vindt hem soms een meisje.
Mij goed, denkt Peter.
Hij verandert zijn naam in Petrova, trekt mama’s trouwjurk 
aan en maakt zich mooi.
De dieren in het bos zien nauwelijks het verschil.
En Peter blijkt een bijzonder dapper en slim meisje 
te zijn…

De theatervoorstelling Petrova en de wolf is een 
muzikaal sprookje over jezelf durven zijn, 
dapperheid en verdraagzaamheid.

De voorstelling
(Achtergrondinformatie die de leerkrachten eventueel kunnen vertalen op het niveau van hun leerlingen. Een 
beetje duiding en voorkennis kunnen de kinderen nog beter motiveren en enthousiasmeren voor hun bezoek 
aan het cultureel centrum.)

Petrova en de wolf
Recent verscheen bij uitgeverij Clavis het prentenboek Petrova en de wolf. 
Bart Demyttenaere (auteur) en Myriam Berenschot (illustrator) baseerden zich 
op de wereldberoemde muzikale bewerking van de Russische componist 
Sergej Prokofjev. Ze bewerkten het verhaal tot een actueel, origineel, 
verrassend en genderneutraal boek.
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Prokofjev & Peter en de wolf
(Achtergrondinformatie die  vooral bestemd is voor de leerkrachten.)

Sergej Prokofiev
Sergej Prokofjev (geboren in 1891) volgde een opleiding als 
componist, pianist en dirigent in het oude Rusland van de 
laatste tsaar Nikolaas de Tweede. Tijdens de communisti-
sche revolutie in 1918 vluchtte hij naar de Verenigde Staten 
en later naar Parijs. 

Hij werd een bekende en populaire componist van vele 
grote werken. In 1936 lokte Stalin hem terug naar Moskou. In 
opdracht van het Russische Jeugdtheater schreef hij het 
muzikale sprookje Peter en de wolf, dat in Moskou in premiè-
re ging en wereldberoemd werd.

Op 5 maart 1953 stierf hij in Moskou, precies op dezelfde dag 
dat de communistische dictator Stalin overleed. Wegens de 
volkstoeloop na het nieuws van Stalins dood kon het 
lichaam van Prokofjef pas dagen later uit zijn huis worden 
gehaald. 
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Voorbereidende klasactiviteiten
 Voorlezen van het prentenboek Petrova en de wolf (Clavis, 2020)

 Samen bekijken van de originele muzikale vertelling van Peter en de wolf. Er zijn heel 
 wat mooie versies van het verhaal (in het Nederlands) via youtube-kanalen te vinden.
 
 Beluisteren van de muziek tijdens klasactiviteiten die zich daartoe lenen (als achter-
 grondmuziek tijdens kwartierlezen, knutselactiviteiten,…). Er bestaan heel wat prachtige
  uitvoeringen op CD. Peter en de wolf is een standaardwerk dat in alle bibliotheken
 beschikbaar is.
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Peter en de wolf
Peter woont bij zijn opa. Op een dag loopt hij 
de tuin uit en vergeet het hek te sluiten. Hij 
ontmoet een vogeltje dat hem vrolijk toezingt. 
De eend ontsnapt ook uit de tuin en waggelt 
Peter tegemoet. Het vogeltje en de eend 
kunnen het niet goed met elkaar vinden. 
Tijdens de hoogoplopende ruzie komt een kat 
aangeslopen. Het vogeltje vliegt de boom in 
en de eend rept zich naar het midden van 
een vijver.

Even later komt opa een kijkje nemen. Hij is 
boos dat Peter het hek heeft laten openstaan. 
Er zijn gevaarlijke wolven in de buurt. Peter 
maakt opa duidelijk dat hij niet bang is.
Even later springt een wolf uit de struiken. De 
kat klimt meteen de boom in. Het vogeltje 
vliegt naar een andere tak en de eend springt 
in paniek de vijver uit. Na een korte achtervol-
ging eet de wolf hem in één hap op.

Peter grist een lang touw uit de tuin. Op zijn verzoek vliegt het vogeltje plagend boven de kop van 
de wolf. Peter laat de lus in het touw rond de staart van de wolf zakken en trekt het touw strak. De 
wolf kan geen kant meer op.
Even later komen twee jagers aangelopen. Ze willen de wolf neerschieten, maar Peter stelt zich 
beschermend voor het dier op. Hij stelt voor de wolf naar een dierentuin te brengen. In een stoet 
begeleiden ze de wolf naar zijn nieuwe thuis. Peter loopt voorop, gevolgd door de jagers en de 
wolf. Dan volgen de kat en Peters mopperende opa. Het vogeltje vliegt trots fluitend boven hen. 
Heel zacht weerklinkt het geluid van de arme eend. In zijn haast had de wolf de eend levend 
opgegeten.
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Onze muzikant en zijn instrumenten
(Achtergrondinformatie die vooral bestemd is voor de leerkrachten.)

Ronny Ramaekers
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Als professioneel muzikant, klarinetsolist en dirigent geniet Ronny grote bekendheid in binnen- en 
buitenland. Jarenlang maakte hij deel uit van de Muziekkapel van de Belgische koning en speel-
de hij mee in talrijke orkesten. Hij trad onder andere op in De Muntschouwburg, de Opera van 
Luik, het VRT-orkest, de Filharmonie van Antwerpen, The Army Field Band van Washington en het 
Collegium Instrumentalis Brugense.
Momenteel leidt hij Het Limburgs Kamerorkest en meerdere harmonieorkesten.

In Petrova en de wolf speelt hij live de leidmotieven van alle personages die het muzikale sprook-
je bevolken.

Voor Peter en Petrova herschreef hij de oorspronkelijke vioolmuziek naar klarinet.
Het vrolijke roodborstje wordt muzikaal vertolkt door een dwarsfluit.
De warme klank van de hobo brengen de brutale Meneer Eend tot leven.
De sluipende kater trippelt op de tonen van een basklarinet.
Voor het onophoudelijke gebrom van grootvader is de fagot het meest geschikt. Dreigende 
geluiden van een hoorn brengen de wolf tot leven.
Tromgeroffel op de kleine pauken kondigen de schietende jagers aan.

Kortom, Petrova en de wolf is een eigentijdse, wervelende, muzikale vertelling met een grote 
dosis humor, tederheid en grenzeloos respect voor iedereen die zich wel eens anders voelt. 

Wie speelt wie in de voorstelling?
(Achtergrondinformatie die vooral bestemd is voor de leerkrachten.)

Bart Demyttenaere

Stef Geers

Bart is een bekende schrijver van prenten- en kinderboeken. 
Ook schreef hij twee romans en circa vijftien populaire maat-
schappelijk georiënteerde werken voor volwassenen. Hij won 
heel wat literaire prijzen. Verschillende boeken werden 
vertaald in o.a. het Frans, het Deens, het Japans, Zuid-Kore-
aans, Chinees en het Bahasa (voertaal in Indonesië).

Op het podium kruipt Bart Demyttenaere in de huid van de 
stokoude componist Sergej Prokofjev. Hij is intussen bijna 130 
jaar jong. Een componist sterft niet zolang miljoenen mensen 
van zijn muziek blijven genieten. Zeventig jaar na de première 
van Peter en de wolf vindt Prokofjev dat hij zijn sprookje aan de 
moderne tijd moet aanpassen. Hij vraagt zich af of jongens per 
se van voetbal moeten houden? Kunnen mensen en wolven 
vredig naast elkaar samenleven? Mogen kinderen gewoon 
zichzelf zijn? Uiteindelijk besluit hij het over een totaal andere 
boeg te gooien. Aan de muziek verandert niets, maar het 
verhaal krijgt een verrassende wending. 
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Stef  is een getalenteerd en gedreven straattheaterartiest. Hij 
speelt succesvolle voorstellingen over heel de wereld met 
onder andere Circo Ripopolo en Theater Muto. Non-verbaal is 
zijn moedertaal.

In het theaterstuk Petrova en de wolf geeft hij gestalte aan het 
personage Kan Alles, de trouwe knecht van Sergei Prokofjev. 
Spreken kan hij niet, maar verder is hij tot alles in staat. In een 
mum van tijd bouwt hij een schitterend decor, waarna hij 
transformeert tot Peter en Petrova. De hoofdrollen in het muzi-
kale sprookje combineert hij met die van het roodborstje, 
Meneer Eend, de kater, Peters knorrige opa, de wolf en de 
stoere jagers. 
Visueel objectentheater van de bovenste plank!
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De wolf in de theatervoorstelling
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Sergei Prokofjev koos ervoor de wolf in zijn muzikaal sprookje 
niet te doden. Ruim zeventig jaar geleden koos hij voor de 
meest diervriendelijke oplossing die op dat ogenblik mogelijk 
was. Peter en zijn vrienden namen de wolf gevangen en 
begeleidden hem naar een dierentuin.

In de geactualiseerde versie Petrova en de wolf krijgt de wolf 
een veel beter toekomstperspectief. Net zoals de arme 
eend trouwens. De wolf braakt de eend levend uit. In ruil 
voor zijn medewerking brengen Peter en zijn vrienden het 
dier over naar de andere kant van het grote bos. Ze wijzen 
hem de weg naar Limburg. Hopelijk vindt hij daar snel een 
knappe wolvin en krijgen ze volgend jaar samen welpjes. 

Mogelijke klasactiviteiten

 Lees het verhaal van Roodkapje voor. Organiseer nadien een klasgesprek. Bovenstaande
 informatie kan je helpen om het negatieve beeld van de wolf in een correct perspectief
 te plaatsen. Peil naar de mening van de leerlingen omtrent het imago van de wolf. Is de
 wolf een wreed en gevaarlijk dier? Heb je al eens een wolf in het echt gezien? Verdient 
 de wolf een plaats in ons land?

 Surf naar de website www.welkomwolf.be en download gratis de bijzonder interessante
 brochure Welkom Wolf met leuke weetjes over de wolf. De brochure uit 2016 is jammer
  genoeg al een beetje verouderd. De recente herintrede van de wolf in Limburg dateert 
 van na de publicatie.

 Interessante weetjes voor de kinderen:
 - Wolven huilen niet omdat ze verdrietig zijn. Ze doen het om contact te zoeken met 
  soortgenoten. Andere wolven kunnen het gehuil tot tien kilometer ver horen.
 - Een wolf kan snel lopen (tot vijftig kilometer per uur) en uitstekend zwemmen. Ze 
  blijven twee jaar lang bij hun familie. Daarna verlaten ze de roedel en gaan ze op
  zoek naar een partner. Hun zoektocht kan vele maanden duren. Wolven leggen 
  soms meer dan duizend kilometer af.
 - Wolven zijn bijzonder sociale dieren die goed samenwerken en voor elkaar zorgen.
 - Wolven jagen liefst op grote prooidieren zoals elanden, reeën en everzwijnen. Ook
  hazen, vogels, muizen en ratten staan op hun menu.
 - Schapen en geiten zijn voor wolven een makkelijke prooi waarvoor ze weinig
  moeite moeten doen. Door weiden beter te beveiligen gaan wolven automatisch
  op zoek naar wilde prooidieren zoals everzwijnen die vaak voor overlast zorgen.

 Kijk met de kinderen naar een recente documentaire over de wolf die op DVD in vele 
 bibliotheken aanwezig zijn. Ook op Youtube staan heel wat actuele filmpjes over het 
 gedrag van wolven.

Vroeger kwam de wolf overal in Europa voor. In het begin van de negentiende 
eeuw werd het dier door de mens uitgeroeid. Landbouwers beschouwden 
wolven als wrede concurrenten en vijanden voor hun veestapel. Bovendien 
ging men er verkeerdelijk vanuit dat wolven mensen aanvielen, doodden 
en opaten. De werkelijkheid is net omgekeerd: wolven zijn schuwe 
dieren die elke vorm van menselijke aanwezigheid uit de weg gaan. 
Bovendien zorgen ze ervoor dat ze het ecosysteem in stand 
houden. Wolven zijn een natuurlijke oplossing om het groeiende 
aantal reeën- en everzwijnenbestand onder controle te 
houden.

Vele klassieke sprookjes stellen wolven als boos-
aardige, valse en uiterst gevaarlijke dieren voor. Een 
wilde wolf zou nooit jacht maken op een 
bedlegerige oma (Roodkapje en de wolf), drie 
behuisde varkens (De drie kleine biggetjes en 
de wolf) of een geitengezin (De wolf en de 
zeven geitjes). Dergelijke volksverhalen 
hebben het imago van de Europese 
wolf grote schade toegebracht

De wolf door de eeuwen heen
(Achtergrondinformatie die vooral bestemd is voor de leerkrachten.)

De grote boze wolf?
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Anno 2021 leven er opnieuw naar schatting twintigduizend wolven in Europa. Zelfs in dichtbevolkte 
landen als Nederland en België doet de wolf opnieuw zijn intrede. Gelukkig krijgt het grootste roofdier 
op ons grondgebied de bescherming die het dier verdient. In de Belgische Ardennen wordt regel-
matig een ronddolende wolf gespot en de heidegebieden van de Belgische provincie Limburg 
vormen tegenwoordig de vaste woonplaats van een aangroeiende roedel wolven. De kans dat je 
een wolf tegenkomt is uiterst klein. Door de eeuwen heen hebben de wolven geleerd dat ze er alles 
aan moeten doen om mensen te mijden. 

De terugkeer van de wolf
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De wolf door de eeuwen heen
(Achtergrondinformatie die vooral bestemd is voor de leerkrachten.)

De grote boze wolf?
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Anno 2021 leven er opnieuw naar schatting twintigduizend wolven in Europa. Zelfs in dichtbevolkte 
landen als Nederland en België doet de wolf opnieuw zijn intrede. Gelukkig krijgt het grootste roofdier 
op ons grondgebied de bescherming die het dier verdient. In de Belgische Ardennen wordt regel-
matig een ronddolende wolf gespot en de heidegebieden van de Belgische provincie Limburg 
vormen tegenwoordig de vaste woonplaats van een aangroeiende roedel wolven. De kans dat je 
een wolf tegenkomt is uiterst klein. Door de eeuwen heen hebben de wolven geleerd dat ze er alles 
aan moeten doen om mensen te mijden. 

De terugkeer van de wolf



Win een boek
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Na elke schoolvoorstelling verloten wij een exemplaar van 
het prentenboek Petrova en de wolf. Elke deelnemende klas 
deponeert de tekeningen van de leerlingen in de daartoe 
bestemde box, die links vooraan op het podium staat. De 
onschuldige hand van schrijver Bart Demyttenaere trekt 
willekeurig een tekening uit de box. Het gesigneerde boek is 
een blijvend aandenken aan Petrova en de wolf en belandt 
in de klasbibliotheek van de betrokken leerling.

Tekenwedstrijd
(uitsluitend voor de klassen die de schoolvoorstelling bijwonen)

Maak een mooie tekening van een wolf of een wolvenfamilie. 
(A4-tekenpapier. Alle materialen zijn toegestaan: potloden, stiften, waterverf, wasco,…)

Over jongens- en meisjeszaken
Petrova en de wolf is een genderneutraal sprookje. Het vertelt het verhaal van Peter die zich graag 
als meisje verkleedt en zich mooi opmaakt. Een modern verhaal waarin verdraagzaamheid, zich 
anders voelen en dapperheid centraal staan. 

1. Voor de voorstelling

10

Voorbereidende taak
(1ste en 2de graad basisonderwijs)

 De jongens brengen een kledingstuk of accessoire van mama, grote zus of oma mee naar de
 klas (jurk, handtas, lipstick, schoenen met hoge hakken, haardiadeem, rok, …).
 De meisjes zoeken thuis naar een kledingstuk of accessoire van papa of opa (bretellen, hoed, 
 vestjasje, grote laarzen, valse baard of snor,…).
 De leerkracht geeft het goede voorbeeld en brengt zelf ook een kledingstuk mee.
 Een grote variatie aan kledij en accessoires garandeert een sprankelende en grappige 
 introductie van de klasactiviteit.

Introductie
(1ste en 2de graad basisonderwijs)

 Voorstelling van de kledingstukken en accessoires die de kinderen hebben meegebracht. 
 De kinderen mogen zich verkleden. Voorzie lipstick en andere grimeermiddelen. Maak de 
 jongens mooi op (rode lippen, oogschaduw,…) en schilder een snor of stoppelbaard op het 
 gezicht van de meisjes.
 Klasgesprek op niveau van de leerlingen:
 o Wie heeft zich al eens verkleed? Vind je verkleden leuk?
 o Wie van de jongens heeft wel eens een jurk of de hakschoenen van mama gepast?
 o Zijn er meisjes die heel graag voetballen?
 o Zijn er jongens die thuis wel eens keukentje spelen of de pop van zus helpen aankleden?
 o Benadruk dat niets abnormaal is. Er bestaan geen echte meisjes- of jongensdingen.
 o Voorbeelden: vrouwelijke ministers en bedrijfsleiders, mannelijke en vrouwelijke topsporters,
  idolen,…

Hoofdactiviteit
(drie aparte versies: 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 3de graad)

 De leerkracht deelt het werkblad uit (lijst met 14 (1ste graad) of 10 (2de graad) stellingen)
 De leerkracht begeleidt de opdracht. Zij of hij leest elke stelling voor en geeft de leerlingen 
 voldoende tijd om rustig na te denken en hun keuze te bevestigen. De leerlingen kruisen individu-
 eel aan of ze het al dan niet eens zijn met de vooropgestelde stelling.
 Na afloop haalt de leerkracht alle exemplaren op. 

Afronding

 Afsluitend klasgesprek waarin de leerkracht peilt naar de verschillende meningen van de leerlin-
 gen.
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2. Na de voorstelling
Verloop 

 Kort klasgesprek waarin de leerkracht peilt naar de beleving van de voorstelling. Wat vonden 
 jullie ervan? …
 De leerkracht deelt de eerder ingevulde exemplaren van het werkblad uit.
 De leerkracht overloopt stelling per stelling. De leerlingen die na de voorstelling een andere 
 mening zijn toegedaan, kunnen hun oorspronkelijke antwoorden met een rode of groene 
 balpen veranderen.
 Afrondend klasgesprek op basis van de (nieuwe) resultaten.

12

Werkblad stellingen    1ste leerjaar
(De leerkracht leest de stellingen luidop voor.)       
          naam: ____________________

Kies ja of nee.

1. Voetbal is alleen voor jongens.
 a. Ja 
 b. Nee
2. Verkleden is leuk.
 a. Ja
 b. Nee
3. Jongens mogen met poppen spelen.
 a. Ja
 b. Nee
4. Wolven zijn gevaarlijk.
 a. Ja
 b. Nee
5. Alleen meisje heten soms Kim.
 a. Ja
 b. Nee
6. Jagers moeten wolven doodschieten.
 a. Ja
 b. Nee
7. Alle meisjes zijn bang in het donker.
 a. Ja
 b. Nee
8. Jongens verkleden zich alleen met Carnaval.
 a. Ja
 b. Nee
9. Het kleintje van een wolf noemt men een babyhondje. 
 a. Ja
 b. Nee
10. Meisjes kunnen ook jongens leuk vinden.
 a. Ja
 b. Nee
11. Jongens en meisjes zijn gelijk.
 a. Ja
 b. Nee
12. Meisjes zijn niet dapper.
 a. Ja
 b. Nee
13. Jongens moeten altijd sterk en stoer zijn.
 a. Ja
 b. Nee
14. Meisjes huilen vaker dan jongens.
 a. Ja
 b. Nee
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Werkblad stellingen    2de leerjaar
(De leerkracht leest de stellingen luidop voor.)       
          naam: ____________________

Zet een kruisje voor het antwoord dat jij juist vindt.

1. Meisjes kunnen niet voetballen
 a. Ja 
 b. Nee
2. Alleen meisjes verkleden zich graag.
 a. Ja
 b. Nee
3. Een jongen mag een meisje leuk vinden.
 a. Ja
 b. Nee
4. Meisjes zijn even sterk als jongens.
 a. Ja
 b. Nee
5. Een klein wolfje noemt men een welp.
 a. Ja
 b. Nee
6. Wolven mogen alleen in de dierentuin wonen.
 a. Ja
 b. Nee
7. Klassieke muziek is niet mooi.
 a. Ja
 b. Nee
8. Jongens zijn nooit ergens bang voor.
 a. Ja
 b. Nee
9. Een jongen in een jurk is niet normaal.
 a. Ja
 b. Nee
10. Mannen huilen nooit.
 a. Ja
 b. Nee
11. Meisjes zijn minder dapper dan jongens.
 a. Ja
 b. Nee
12. Een wolf huilt omdat hij verdrietig is.
 a. Ja
 b. Nee
13. Wolven eten mensen op.
 a. Ja
 b. Nee
14. Vooral meisjes vinden lezen leuk.
 a. Ja
 b. Nee

14

Werkblad stellingen   3de & 4de leerjaar
(De leerkracht leest de stellingen luidop voor.)       
          naam: ____________________

Duid telkens aan wat volgens jou het juiste antwoord is.

1. Voetballen is een jongenssport
 a. Ja 
 b. Nee
2. Wilde wolven vallen vaak mensen aan.
 a. Ja
 b. Nee
3. Alleen meisjes spelen doktertje.
 a. Ja
 b. Nee
4. Wolven wonen het liefst alleen.
 a. Ja
 b. Nee
5. Jongens houden niet van verkleedspelletjes
 a. Ja
 b. Nee
6. Robin, Alex, Jesse, Imre en Luca zijn alleen meisjesnamen
 a. Ja
 b. Nee
7. In het wild jagen wolven ook op elanden en bizons.
 a. Ja
 b. Nee
8. Meisjes mogen zich als jongens gedragen. Jongens mogen zich als meisje 
 gedragen.
 a. Ja
 b. Nee
9. Jongens die huilen zijn zwak.
 a. Ja
 b. Nee
10. Meisjes spelen nooit ruwe spelletjes.
 a. Ja
 b. Nee
11. Wilde wolven horen in ons land niet thuis.
 a. Ja
 b. Nee
12. Klassieke muziek is voor oude mensen.
 a. Ja
 b. Nee
13. In sommige landen dragen mannen een rok.
 a. Ja
 b. Nee
14. Meisjes en jongens kunnen elkaars beste vrienden zijn.
 a. Ja
 b. Nee
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Werkblad Quiz          1ste leerjaar
(Na de voorstelling. De leerkracht leest de stellingen luidop voor.)       
          naam: ____________________

Wat weet je nog van de voorstelling?
Duid telkens aan wat volgens jou het juiste antwoord is.

1. De vriend van Sergei heet:
 a. Kan Veel
 b. Kan Alles
2. De wolf gaat naar de dierentuin.
 a. Ja
 b. Nee
3. Het vogeltje in het verhaal is een mus.
 a. Ja
 b. Nee
4. In mama’s koffer vindt Peter ook een:
 a. hoed
 b. handtas
5. Meneer Eend is slimmer dan het vogeltje.
 a. Ja
 b. Nee
6. De kat in het verhaal is een:
 a. jongen
 b. meisje
7. De muzikant speelt op een:
 a. fluit
 b. klarinet
8. Hoe oud is de verteller?
 a. 130 jaar
 b. 150 jaar
9. Opa houdt veel van Petrova.
 a. Ja
 b. Nee
10. Welk dier zag je ook tijdens de voorstelling?
 a. een vos
 b. een konijn

16

Werkblad Quiz            2DE leerjaar
(Na de voorstelling. De leerkracht leest de stellingen luidop voor.)       
          naam: ____________________

Wat weet je nog van de voorstelling?
Duid telkens aan wat volgens jou het juiste antwoord is.

1. Kan Alles is:
 a. Stom
 b. Doof
2. De muzikant heet:
 a. Johnny
 b. Ronny
3. Het vogeltje is:
 a. een roodborstje
 b. een merel
4. In de koffer zitten spullen van:
 a. Peters oma
 b. Peters mama
5. Kan Alles belt de muzikant met:
 a. een gsm
 b. een telefoontoestel
6. Het instrument dat opa nadoet is:
 a. een fagot
 b. een trommel
7. De wolf heeft Meneer Eend voorgoed opgegeten.
 a. Ja
 b. Nee
8. Welk dier zag je ook in de voorstelling?
 a. een tijgerkat
 b. een uil
9. Hoe oud is de verteller?
 a. 130 jaar
 b. 80 jaar
10. In Peters voortuin staat:
 a. een brievenbus
 b. een tuinkabouter
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Werkblad Quiz     3DE & 4de leerjaar
(Na de voorstelling. De leerkracht leest de stellingen luidop voor.)       
          naam: ____________________

Wat weet je nog van de voorstelling?
Duid telkens aan wat volgens jou het juiste antwoord is.

1. Kan Alles is:
 a. Stom
 b. Doof
2. Een dirigent:
 a. speelt een muziekinstrument.
 b. leidt het orkest.
3. Petrova en de wolf is:
 a. een Duits sprookje
 b. een Russische sprookje
4. Wie zag je even in de voorstelling voorbijglijden?
 a. een kabouter
 b. een eekhoorn
5. De muzikant heet:
 a. Ronny Romanovski
 b. Rudi Romanovski
6. De schietende jagers worden gespeeld door:
 a. een hoorn
 b. pauken
7. Een componist is iemand:
 a. die een instrument bespeelt.
 b. die een muziekstuk schrijft.
8. Het originele sprookje Peter de Wolf werd voor het eerst opgevoerd:
 a. in Parijs
 b. in Moskou
9. De dieren in het bos merken meteen dat Peter veranderd is in Petrova.
 a. Ja
 b. Nee
10. Op de voorpagina van het prentenboek staan bloemen. Het zijn:
 a. bosanemonen
 b. klaprozen

Tekening om in te kleuren

Wolvin Noëlla woont met haar man August en hun twee welpen in Limburg. Kleur jij Noëlla 
mooi in? Teken ook bomen, struiken en planten, zodat ze zich veilig voelt

18
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 b. een eekhoorn
5. De muzikant heet:
 a. Ronny Romanovski
 b. Rudi Romanovski
6. De schietende jagers worden gespeeld door:
 a. een hoorn
 b. pauken
7. Een componist is iemand:
 a. die een instrument bespeelt.
 b. die een muziekstuk schrijft.
8. Het originele sprookje Peter de Wolf werd voor het eerst opgevoerd:
 a. in Parijs
 b. in Moskou
9. De dieren in het bos merken meteen dat Peter veranderd is in Petrova.
 a. Ja
 b. Nee
10. Op de voorpagina van het prentenboek staan bloemen. Het zijn:
 a. bosanemonen
 b. klaprozen

Tekening om in te kleuren

Wolvin Noëlla woont met haar man August en hun twee welpen in Limburg. Kleur jij Noëlla 
mooi in? Teken ook bomen, struiken en planten, zodat ze zich veilig voelt
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