
SODA KID
lesbrief 



BESTE LEERKRACHT, 

Binnenkort ga je met je klas naar de voorstelling Soda Kid. De voorstelling wordt door 23 
jonge spelers van Jeugdtheater Hofplein gespeeld. Onder leiding van de Hofpleinregisseurs 
Ben van der Meij en Iris Heusschen hebben zij de afgelopen maanden hard gewerkt om de 
voorstelling voor jullie te kunnen spelen. 

In deze lesbrief vind je verschillende opdrachten waarmee je de voorstelling en het thema 
‘de (super)held in jezelf vinden’ met je leerlingen voor kunt bereiden. 

HET VERHAAL 
Bobbi heeft een onspectaculair leven. Niemand in de klas onthoudt haar naam, haar 
dagen bestaan uit superheldenseries kijken en stiekem alle blikjes energiedrank opmaken 
uit de koelkast. O ja… en zich vreselijk storen aan alle ellende die volwassenen 
aanrichten in de wereld: slechte wereldleiders, dierenleed en milieuproblemen. Op een dag 
maakt Bobbi op een spectaculaire manier kennis met een échte superheld en ze besluit 
haar leven drastisch om te gooien. Ze raapt haar lege blikjes op, maakt er een flitsend 
kostuum van en verandert in een superheld: Soda Kid!

THEATERWORKSHOP
Naast deze lesbrief ter voorbereiding op de voorstelling, is het ook mogelijk om 
in de weken na de voorstelling een theaterworkshop op school in te plannen. In deze 
workshop gaan de kinderen onder leiding van een Hofpleindocent aan de slag met leuke 
opdrachten en verandert ieder van hen in een echte superheld om de problemen in de 
wereld op te lossen. De kosten hiervoor bedragen €3,- per leerling (excl. reiskosten). Neem 
contact op met ons Educatieteam om de workshop(s) in te plannen.  

Heel veel plezier bij Soda Kid!
 
Ben en Iris 
Regisseurs Soda Kid

Voor meer informatie: 
Annelies, Danilo, Katinka, Maaike & Waldemar
Team Educatie 
010-754 00 15
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl
 

 



VOORBEREIDENDE OPDRACHTEN VOOR IN DE LES
 
 
In de voorstelling gaan jullie kennismaken met Bobbi, een meisje dat het niet eens is met 
hoe volwassenen met de wereld omgaan. In de krant en op het journaal zie je veel 
voorbeelden van wat er in de wereld mis kan gaan. 

OPDRACHT 1 - WERELDPROBLEMEN

1. Krantenartikelen
In de bijlage vind je een aantal krantenartikelen. Verspreid ze in het lokaal op de grond of 
aan de muur en geef de leerlingen tijd om ernaar te kijken. 

2. Top 5
Stel je voor: je wordt plotsklaps gekozen als wereldleider: welk probleem in de 
wereld zou jij het belangrijkst vinden om op te lossen? Iedere leerling schrijft op papier 
zijn eigen top 5 van wat er in de wereld anders moet. Zijn er problemen te bedenken die 
niet in de krantenartikelen benoemd zijn? 

3. Kringgesprek 
Leg de top 5 van alle leerlingen naast elkaar. Bekijk, vergelijk en bespreek ze: 
- Wat maakt jouw nummer 1 belangrijk? 
- Zijn er problemen opgeschreven die niet in de krantenartikelen waren te 
  vinden? 
- Zijn er wereldproblemen die de klas gezamenlijk belangrijk vindt? Is het 
  mogelijk om een klassen top 5 te maken? 
- Eventueel inzoomen op een probleem: stel je nog even voor dat je die 
  wereldleider bent. Hoe zou jij het probleem oplossen? 

 
OPDRACHT 2 - SUPERHELDEN

Even terug naar Bobbi in de voorstelling: dit meisje besluit zelf iets te gaan doen aan de 
problemen in de wereld: ze wordt superheld. 

1. Kringgesprek
Wat is een superheld? Volgens het woordenboek is een held ‘iemand die uitblinkt in moed’
- Heb jij wel eens iets moedigs gedaan? Kun je vertellen over de moedigste     
  daad die je ooit hebt verricht?  
- Ken jij iemand die uitblinkt in moed? Wie is volgens jou een held? Iemand uit    
  je familie, uit je straat? Wat maakt die persoon moedig? 
 



Catwoman: zeer atletisch. 
Staat bekend om haar snelle 
ontsnappingen en katachtige re-
flexen. 
 

De Hulk: als hij boos is, wordt hij 
groen, groot en erg sterk 
en strijdt voor rechtvaardigheid.

Superman: misschien wel de 
meest bekende. Hij kan vliegen, is 
zo sterk dat hij de wereld een tikje 
terug kan draaien.

Black Panther: versterkte 
zintuigen, kan zijn vijanden 
opsporen via zijn geur. 

Deze superhelden beschikken vaak over geheime superkrachten: ze kunnen 
vliegen, langs gebouwen omhoog kruipen, onzichtbaar worden. Welke held ken jij? Wat is 
de superkracht van deze held? 

3. Tekenopdracht: 
Teken jezelf als superheld. Laat in de tekening:  
- Je geheime kracht zien.
- Welk wereldprobleem je aan het oplossen bent. 
- Zet je superheldennaam onder de tekening. 
 

JE BENT NU KLAAR VOOR SODA KID! VEEL PLEZIER.

2. Helden verzamelen
We kennen natuurlijk ook helden uit stripverhalen, film en series. Een aantal 
voorbeelden:



EDUCATIE BIJ JEUGDTHEATER HOFPLEIN
Jeugdtheater Hofplein vindt cultuureducatie essentieel voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. Cultuureducatie helpt kinderen betekenis te geven aan de wereld 
om hen heen. Hoe ervaren zij hun eigen leven, met welke blik kijken zij naar de wereld en 
hoe doen anderen dat? Een sterk ontwikkeld cultureel bewustzijn helpt kinderen en 
jongeren om met een open, respectvolle en verdraagzame houding in het leven te staan.

De afdeling educatie ontwikkelt bij veel Hofpleinproducties een passend educatief 
programma: lesbrieven, voor- of nagesprekken en workshops. Je vindt het aanbod van dit 
seizoen op www.jeugdtheaterhofplein.nl/educatie.

Ons programma bestaat uit zowel voorstellingen op school als voorstellingen in het 
theater. Ook is het mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen tijdens een 
backstage tour in het Hofpleintheater. Naast het voorstellingsaanbod adviseren wij je 
graag over theaterworkshops (spel, zang en dans) bij jou op school.

Vind je het belangrijk om jouw leerlingen een doorlopende leerlijn theater aan te bieden, 
die aansluit bij de visie van jouw school? Wij leveren maatwerk en luisteren graag naar 
jouw wensen.

Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Hartelijke groet,

Annelies, Danilo, Katinka, Maaike & Waldemar.
Team Educatie Jeugdtheater Hofplein
010 – 754 00 15
educatie@jeugdtheaterhofplein.nl

 

 

http://www.jeugdtheaterhofplein.nl/educatie


BIJLAGE BIJ OPDRACHT 1 - KRANTENARTIKELEN
ARTIKEL 1 26 RIJKAARDS EVEN RIJK ALS DE ARMSTE HELFT VAN DE MENSEN
Superrijke mensen die nóg rijker worden, en arme mensen die armer worden. Volgens 
ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib is dat wat er afgelopen jaren is gebeurd.

Elk jaar schrijft de organisatie een rapport over rijkdom en armoede in de wereld. Al een 
paar jaar blijken de rijken rijker te worden en de armen armer. Dat betekent dat de 
ongelijkheid (‘de kloof’) tussen arme en rijke mensen steeds groter wordt. Deze flinke 
verschillen kunnen zorgen voor spanningen en ruzie.

Wat zijn de verschillen?
- De 26 rijkste mensen ter wereld hebben op dit moment samen net zoveel geld als de 
armste helft van de wereldbevolking. In 2017 waren dat nog 43 mensen.
- De allerrijksten kregen er samen zo’n 2,2 miljard euro per dag (!) bij. 
- In 2017 en 2018 kwam er elke 48 uur een nieuwe miljardair op de wereld.
- Het vermogen van de armste helft van de wereld (3,8 miljard mensen) werd zo’n 
11 procent minder.

Scholen en ziekenhuizen
Volgens Oxfam is een belangrijke reden voor ‘de kloof’ tussen arm en rijk, dat rijke 
mensen en bedrijven minder belasting betalen. In sommige landen, die ook wel 
belastingparadijzen worden genoemd, betalen ze zelfs bijna niets. 

Maar dat belastinggeld is juist een van de manieren om armoede tegen te gaan. 
Regeringen gebruiken het om bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen te betalen. Voor arme 
mensen is dat goed, want gezonde kinderen die naar school zijn geweest, kunnen later zelf 
geld verdienen.  
Bron: Kidsweek Datum: 21 januari 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ARTIKEL 2 RUZIE OM BARBIEPOPPEN
In de Amerikaanse staat Louisiana worden mensen weleens minderwaardig behandeld om 
hun huidskleur. Dat wordt ook wel racisme genoemd. Toen een aantal inwoners ontdekte 
dat de zwarte barbies in winkels in Louisiana goedkoper zijn dan de witte, vonden ze dat 
te ver gaan.

Minder goed verkocht
Ze kwamen in actie en vroegen de winkelbazen om uitleg. Die zeggen dat ze de prijs heb-
ben veranderd omdat de donkere barbies niet goed werden verkocht. Het is niet duidelijk 
of de prijzen weer worden aangepast.
Bron: Kidsweek Datum: 12 maart 2010

 

 

 



ARTIKEL 3 APENBROODBOMEN IN AFRIKA VALLEN MASSAAL OM
Onderzoekers bestudeerden tussen 2005 en 2017 zo’n zestig apenbroodbomen in en buiten 
Afrika. Ze wilden te weten komen hoe deze bomen groeien. Maar ze deden ook een schok-
kende ontdekking.

Apenbroodbomen horen bij de grootste en oudste bomen ter wereld. In de 
Afrikaanse landen waar ze groeien, hebben apenbroodbomen voor veel mensen goddelijke 
krachten. 

Duizend jaar
Apenbroodbomen heten ook wel baobabs. Soms worden ze wel meer dan duizend jaar 
oud. Een beroemde oude baobab was Chapman’s baobab in Botswana. 
Toeristen uit de hele wereld kwamen deze gigantische reus bekijken, maar in 2016 viel hij 
zomaar om. 

Chapman’s baobabChapman’s baobob toen hij nog fier rechtop stond. In de droge tijd 
heeft een baobab geen bladeren.

Heilig
De Chapman was niet de eerste baobab die het plotseling begaf. De heilige Panke baobab 
in Zimbabwe van tweeduizend jaar oud, viel een paar jaar daarvoor ook in stukken op de 
grond.

Klimaat
Ook andere, jonge baobabs in Afrika sterven bij bosjes. Onderzoekers die gisteren alarm 
sloegen, weten niet precies waardoor het komt. Ze hebben geen ziektes 
ontdekt, maar de massale bomensterfte zou door klimaatverandering kunnen 
komen, zeggen ze.
Bron: Kidsweek Datum: 12 juni 2018
 

 



ARTIKEL 4 ZAPP START NIEUWE SERIE OVER PESTEN
Pesten de wereld uit helpen. Daarvoor wil acteur Sam Kroon zich graag inzetten. In de 
Week tegen Pesten is hij te zien in Kappen nou!: een interactieve dramaserie die zowel op 
tv als op Insta Stories te volgen is. ‘Dat werkt misschien nog wel beter dan welk 
lesmateriaal dan ook.’

Kappen Nou! draait om Jesse die je volgt tijdens de eerste week op zijn nieuwe school. Een 
spannende tijd want met wie word je vrienden en bij wie kun je beter uit de buurt blijven?

Sam Kroon: ‘Jesse komt in situaties terecht waarin het niet duidelijk is of er nu gepest 
wordt of het om een grap gaat. Meldt hij dit bij de conrector of niet? Dat zijn keuzes 
waarbij de kijker kan helpen via Insta Stories. Je moet dus zelf nadenken over wat het 
beste is. Dat werkt misschien nog wel beter dan welk lesmateriaal dan ook.’

Nare opmerkingen
Zelf weet Sam heel goed wat pesten met iemand kan doen. ‘Ik zat vroeger op een echte 
terrorschool. Je moest erbij horen anders had je het echt moeilijk. Ik heb toen een keer een 
auditiefilmpje online gezet waarover ik zelf heel enthousiast was - achteraf gezien was het 
heel slecht. Maar er werden heel nare dingen onder gezet. Ik voelde me echt klote en dacht 
dat ik mijn reputatie had verpest. Na een paar dagen was iedereen het alweer vergeten, 
maar bij mij bleef het vervelende gevoel heel lang hangen. Mensen realiseren zich soms 
niet wat zo’n opmerking teweegbrengt.’

Anti-pestambassadeur
Een rol als anti-pestambassadeur zou Sam best zien zitten. Hij heeft zelf ook wel een idee 
hoe je pesten de wereld uit kunt helpen. ‘Er zouden meer dramalessen op school gegeven 
moeten worden. Als je pestsituaties uitbeeldt, kun je goed laten zien wat de impact is. Ik 
hoop dat Kappen Nou! precies dát doet.’
Bron: Kidsweek Datum: 17 september 2018

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 5 DUIKEN DOOR DE PLASTIC SOEP
Dat er een hoop troep in de zee zwerft bij Bali is bekend. Maar als je er zelf tussendoor 
zwemt merk je pas echt hoe erg het is. Een Brit filmde zijn duik door de plastic soep. [….] 
Het filmpje is van Rich Horner uit Groot-Brittannië. Hij is dol op duiken, om vissen te 
kijken.
 
Reuzenroggen
Horner was laatst bij Manta Point, een favoriete duikplek bij Bali. Bij het Indonesische 
eiland zijn vaak manta’s te zien. Deze reuzenroggen kunnen wel zeven meter breed zijn.
 
Filmpje
Maar dit keer zag de duiker meer plastic door de zee zwemmen dan vissen. Horner vond 
de vervuiling vreselijk en zette het filmpje op Facebook. ‘Ik heb het niet eerder zo erg ge-
zien!’, schreef hij erbij. Kijk het filmpje: www.kidsweek.nl/duiken-door-de-plastic-soep.
Bron: Kidsweek Datum: 6 maart 2018 

 

 

 



ARTIKEL 6 MEER GESTUNT MET FOUT VLEES
In de Nederlandse supermarkten was vorig jaar veel vaker dieronvriendelijk vlees in de 
aanbieding dan in 2014. Dat zegt Wakker Dier, een organisatie die opkomt voor dieren. 

Hoe kwam Wakker Dier hierachter?
De organisatie bekeek de folders van supermarkten. Ze telden gewoon alle 
aanbiedingen van het afgelopen jaar bij elkaar op. Wat bleek? Vorig jaar waren er 3566 
aanbiedingen met vlees van dieren die geen goed leven hebben gehad. Dat is bijna de helft 
meer dan het jaar ervoor.

Hoe weten ze welke dieren wel en geen goed leven hebben gehad?
Daarvoor bestaan keurmerken. Op vlees van dieren die genoeg ruimte hebben en goed te 
eten krijgen, staat een stempel. Handig, want zo weet je precies wat je koopt.

Om welke supermarkten gaat het?
Het zijn er zeven: Albert Heijn, Dirk, Emté, Aldi, Jumbo, Plus en Lidl.

Om welk vlees gaat het?
Plofkip, varkensvlees en rundvlees. De Albert Heijn, Lidl en Emté hadden vooral veel 
goedkope plofkip.

Deden de supermarkten het alleen maar slecht?
Nee, er is ook goed nieuws. Er waren in 2015 óók twee keer meer aanbiedingen voor vlees 
mét een keurmerk. Die dieren hebben dus een beter leven gehad.

Wat wil Wakker Dier?
Dat supermarkten stoppen met ‘foute’ aanbiedingen. De organisatie roept de 
regering op om actie te ondernemen. Politici zijn wel tegen kiloknallers, maar er kan niet 
zoveel tegen gedaan worden. De kiloknallers verbieden in een wet gaat de regering te ver. 
Liever willen ze in gesprek met supermarkten.
 
Wat zeggen de supermarkten zelf?
Jumbo zegt dat ze bezig zijn met verbetering. ‘Veel van ons varkensvlees heeft al sinds sep-
tember één ster van het Beter Leven keurmerk’, zegt een woordvoerder.  
 
‘Dit jaar zullen we dat verder vergroten. Verder hebben we sinds eind 2014 steeds meer 
nieuwe standaard kip. Binnenkort hebben we geen plofkip meer in ons verse kipschap. In 
2017 willen we alleen nog duurzaam vlees verkopen.´

Albert Heijn laat weten dat ze het niet eens zijn met Wakker Dier. ‘We hebben juist minder 
verdiend aan vlees dat in de aanbieding was’, zegt een woordvoerder. Ook hij benadrukt 
dat de supermarkt veel stappen in de goede richting zet. 
Bron: Kidsweek Datum: 21 januari 2016

 

 



ARTIKEL 7 HOE ZIT HET MET DE GAZASTROOK?
Het komt regelmatig terug in het nieuws. De ruzie tussen Israël en de Palestijnen rond de 
Gazastrook. Hoe zit dit precies?

Gaza is een strook land aan de Middellandse Zee, bij Israël en Egypte. Voor de 
oorsprong van de ruzie tussen Israëliërs en Palestijnen moeten we terug naar de tijd vlak 
na de Tweede Wereldoorlog. De joden kregen toen na een besluit van de Verenigde Naties 
een eigen staat: Israël.

Miljoenen joden waren in de oorlog vermoord door de nazi’s en zoiets mocht nooit meer 
gebeuren. Daar was iedereen het over eens. Maar op de plek waar toen de staat Israël werd 
gesticht, woonden al eeuwenlang mensen: Palestijnen én Joden.

Oorlog
Er ontstond meteen weer een oorlog. De uitkomst was dat de Palestijnen bij de stad Gaza 
in een gebied op de westelijke oever van de rivier de Jordaan moesten gaan wonen. Ook 
daarna werd veel gevochten door Palestijnen en Israëliërs. De joodse Israëliërs waren bang 
dat vijandige buurlanden hun land zouden inpikken. Tijdens een oorlog in 1967 bezetten 
Israëlische soldaten daarom de Gazastrook.

Hulp nodig
Pas rond 2005 vertrokken de Israëlische militairen uit Gaza, maar zij bewaken nog steeds 
de grenzen. Daarom kan er bijna niemand of niets in of uit. Israël zegt voldoende 
hulpgoederen door te laten. Maar de VN zegt dat door de blokkade zes op de tien gezinnen 
niet weten wat er ’s avonds op tafel staat. Slechts een derde van de benodigde spullen zou 
ook echt bij de mensen aankomen. Volgens Amnesty International heeft vier op de vijf 
inwoners van Gaza hulp nodig.

Geweld
In 2007 kwam de Palestijnse moslimbeweging Hamas aan de macht in Gaza. Hamas-leden 
willen een vrij land voor de Palestijnen en zij vinden dat ze daarvoor geweld tegen Israël 
mogen gebruiken.   
 
Israël vindt weer dat het wapens mag gebruiken om zich te verdedigen. Beide 
partijen zijn even hard overtuigd van hun gelijk. Een oplossing voor deze 
ingewikkelde ruzie lijkt nog niet in zicht.

Onze collega’s van samsam maakten dit filmpje over twee kinderen die allebei dicht bij de 
muur tussen Israël en Palestina wonen. Filmpje: www.kidsweek.nl/gazastrook. 
Bron: Kidsweek Datum: 03 april 2018 

 

 

 



ARTIKEL 8 JEMEN: MILJOENEN KINDEREN IN GROTE NOOD
Triest nieuws uit Jemen. Na drie jaar heeft de oorlog daar een nieuw dieptepunt bereikt. 
Miljoenen kinderen hebben zo’n erge honger dat ze eraan kunnen overlijden. Dat zegt 
hulporganisatie Save the Children vandaag. Drie vragen over deze hongersnood. 
 
Hoe erg is het?
Meer dan vijf miljoen kinderen worden met de hongerdood bedreigd. ‘Zij weten niet wan-
neer hun volgende maaltijd zal zijn. En of die er wel zal zijn. Het is hartverscheurend’, zei 
een woordvoerder van Save the Children. De ziekenhuizen liggen vol met kinderen die lan-
ge tijd veel te weinig te eten hebben gehad. Door de oorlog is het voedsel voor veel mensen 
onbetaalbaar geworden.

Hoe komt het?
De hongersnood is één van de gevolgen van ruim drie jaar oorlog. Sinds 2015 vechten re-
bellen in Jemen om de macht. Zij krijgen steun uit Iran. De militairen van Jemen proberen 
de rebellen te bestrijden. Zij krijgen hulp van Saoedi-Arabië en nog een paar andere Arabi-
sche landen die luchtaanvallen uitvoeren. De bevolking zit daartussen in de knel. Steden 
zijn kapotgebombardeerd. Belangrijke aanvoerroutes voor voedsel en brandstof zijn plat-
gelegd. De strijd heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. Veel kinderen kunnen 
al tijden niet naar school. En nu dreigt er ook nog die grote hongersnood.

Is er een oplossing?
Nog niet. In augustus is er onder leiding van de grote landen club VN nog geprobeerd een 
vredesplan te maken voor Jemen. Maar de onderhandelingen zijn mislukt. De rebellen 
kwamen niet opdagen. Deze week is in New York een vergadering van de VN. Save the 
Children vraagt de regeringsleiders een oplossing te zoeken. ‘Wij moeten kinderen in Je-
men weer een toekomst bieden.’
Bron: Kidsweek Datum: 19 september 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ARTIKEL 9 HARDRIJDERS EN HONDENPOEP GROOTSTE ERGERNISSEN
Te hard scheurende auto’s en poep op de stoep. Nederlanders ergeren zich er wild aan. Dat 
blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Hondervijftigduizend Nederlanders van vijftien jaar en ouder vulden een enquête in over 
de veiligheid van hun buurt.

Aanpakken
Te hard rijden staat op nummer één als probleem dat het eerste aangepakt zou moeten 
worden. Hondenpoep op straat, staat op de tweede plaats. In grote steden ergeren mensen 
zich vooral aan parkeerproblemen, rommel op straat, jongeren die rondhangen en drugs-
gebruik.
Bron: Kidsweek Datum: 4 juni 2018

 

 
 

 

 

 

 



ARTIKEL 10 MET DE AUTO NAAR SCHOOL? ENGELSE KINDEREN NIET MEER
Word jij weleens met de auto naar school gebracht? Een heleboel kinderen in 
Engeland niet meer. Bij veel scholen mogen nu geen auto’s meer komen. Ouders die hun 
auto toch in de buurt van school parkeren, krijgen een boete van zo’n 140 euro. 
 
Vervuiling
De reden? Luchtvervuiling! Dat de uitstoot van auto’s hartstikke slecht is voor je gezond-
heid, wist je misschien wel. Onderzoekers van Greenpeace en de Engelse krant The Guardi-
an ontdekten eerder al dat duizenden kinderen in Engeland last hebben van de schadelijke 
stoffen van auto’s. Niet alleen bij scholen, maar ook bij kinderdagverblijven. Met de nieu-
we regel wordt de buurt bij een school schoner en veiliger.

Controleren
Een regel bedenken is één, maar hoe zorg je ervoor dat ook iedereen zich eraan houdt? Met 
camera’s wordt de buurt bij scholen in de gaten gehouden. Op sommige plekken worden 
zelfs straten afgesloten. Overigens geldt de regel niet overal in Groot-Brittannië. Er zijn ook 
gemeenten waar ouders hun auto nog wel vlakbij school kunnen parkeren.
Bron: Kidsweek Datum: 09 september 2017

 
 

 

 

 


