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FIEN IS BANG | LESBOEK
In deze lesbrief ontvangt u verschillende oefeningen. Oefeningen als voorbe-
reiding op de voorstelling Fien is bang, maar ook oefeningen als verdieping 
van de voorstelling Fien is bang. 

ACHTERGROND INFORMATIE
Fien is bang; een voorstelling over kinderangsten.
Het ene kind is wat angstiger aangelegd dan de ander, maar alle kinde-
ren zijn wel eens bang. Dat is soms lastig, maar angst is, net als pijn, 
iets dat iedereen herkent. 
Angst hoort erbij, alle kinderen zijn tijdens hun ontwikkeling wel eens een tijdje ergens bang voor. Angst 
neemt pas af als het kind met de enge situatie durft om te gaan. De situatie uit de weg gaan doet de 
angst niet verminderen. Integendeel, het maakt de angst alleen maar erger. Als kinderen leren om hun 
angsten de baas te worden, dan hebben ze daar hun hele leven voordeel van. 

INHOUD VOORSTELLING
Deze voorstelling speelt hierop in. Fien durft niet uit bed te komen, ze is bang!! De kinderen en ik helpen 
Fien om moedig haar angsten aan te gaan. We zingen over moed en vriendschap. 
Een voorstelling waarin de kinderen actief mogen meehelpen. Deze actieve rol geeft een hele mooie 
ingang om de link te leggen tussen eigen angsten en de angsten van Fien. Het helpen van Fien brengt bij 
veel kinderen de moed om ook zelf dingen te doen die ze eng vinden. 

VOORBEREIDING
Jullie hebben via de mail ingezongen liedjes ontvangen om je voor te bereiden op de voorstelling. Het 
betreft de refreinen van 3 verschillende liedjes die tijdens de voorstelling gezongen gaan worden. Oefen 
de liedjes in de klas. 
De voorbereiding is niet verplicht, maar de ervaring leert dat het erg leuk is voor de kinderen om luid-
keels mee te kunnen zingen.

 TEKST meezing refrein: VRIENDSCHAP VOOR ALTIJD
 Vrienden voor altijd ja ik en jij
 Ik hou van jou en jij houdt van mij 
 Vrienden zijn eerlijk zijn graag bij elkaar
 Elkaar altijd helpen dan ben je zo klaar 

 TEKST meezing refrein: FIEN WAAR BEN JE NOU?
 We zoeken in de kamer
 We zoeken in het rond
 Misschien wel in een vliegtuig
 Of lig je op de grond. 

 TEKST meezing refrein: MOEDIG AVONTUUR
 Kom met ons mee op moedig avontuur 
 Pak je tas en recht je rug voel je eigen vuur
 Zet je stappen stevig gewoon sterk in de grond 
 Daar zit je kracht dat je eerder nog niet vond 
 Dus kom met ons mee op moedig avontuur 
 Pak je tas en recht je rug, voel je eigen vuur
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TIPS OM JE ANGSTIGE KIND TE BEGELEIDEN
Angst hoort bij de ontwikkeling van een kind. De meeste kinderen zijn tijdens 

hun ontwikkeling wel eens ergens bang voor. Angst neemt pas af als het 
kind met de enge situatie durft en leert om te gaan.

De situatie uit de weg gaan doet de angst niet verminderen. Integendeel, het maakt de angst alleen 
maar erger. Ik zie vaak dat veel ouders hun kinderen willen behoeden voor de angst, het doet zeer en 
is zo zielig en zwaar om te zien dat je kind zo angstig is.
Toch raad ik aan om je kind stap voor stap te leren om hun angst moedig aan te gaan... daar zullen 
kinderen hun hele leven profijt van hebben.

Kijk eens naar de volgende tips...misschien kan het je kind helpen.

 Laat zien hoe je zelf omgaat met dingen of situaties waarvoor je eigenlijk bang bent. Laat   
 je kind dus werkelijk zien hoe je zelf je angsten aangaat. Je kind leert niet altijd door wat hij van  
 je hoort, je kind leert meer door wat hij van je ziet!

  Spreek met je kind over zijn angsten. Vraag door, wees liefdevol en aandachtig en luister vooral.

 Stimuleer je kind om de dingen te doen die hij niet durft. Je kind is bang voor water: Ga 
 bijvoorbeeld samen langzaam met de voeten in de golven, richt je op plezier en lol in het water.  
 Leg niet de nadruk op de angst. Probeer vrolijkheid en humor en de moedige stap te benadrukken.
 Maak hem even de held van de dag!!!

Maak hierna samen een stappenplan:

 Eerst hand in hand met de voeten in de golven, dan samen spelen in het water, dan drijven in  
 het diepe op de nek van papa, na deze stap drijven van papa naar mama.

  Ga niet dwingend te werk, hier door kan al snel paniek ontstaan. Wees zelf doelgericht, liefde-
 vol en aandachtig. Richt je op de kracht van je kind, niet op de angst van je kind.

 Ga toneelstukjes doen over de angst, (blaffende hondenknuffels die springen op het kind) zing  
 liedjes over angsten. Lees boekjes over kinderen die bang zijn.

 Geef je kind de kans om nieuwe dingen te ontdekken, geef hem eens extra verantwoorde-
 lijkheid, werk aan zijn zelfstandigheid. Stimuleer hem om nieuwe dingen te doen die passen bij  
 zijn leeftijd. Het geeft zelfvertrouwen!
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GEDICHT | Een moedige stap

(Het verhaal van Sofie, 7 jaar) 

Een moedige stap

Dit was ik, vanmorgen toen ik naar zwemles ging, 
Ik voelde me niet echt heel blij, er was een belangrijk ding.

Mijn bange binnenste meisje, stond op in mijn buik dat was niet fijn.
Ze sprong, ze was aan het huilen en deed mijn buik zo’n pijn.

Ze was bang om te zwemmen dus ik wilde ook niet gaan, 
Ik ben nu blij dat mama mij en mijn binnenste meisje zag staan.

We zijn namelijk toch gaan zwemmen en we waren nog een beetje bang 
Maar die angst was even...het duurde helemaal niet lang.

We zwommen door het water, we werden blij en hadden pret, 
Na de zwemles was ik superblij, we hadden weer een moedige stap gezet.
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LESPLAN LEERKRACHTEN | STAPPENPLAN ANGST

Doelstelling
De kinderen bedenken zelf een stappenplan om hun angst onder ogen te komen. 

 Stap 1:  Bespreek met de kinderen de voorstelling na. Benoem de angst van Fien en het 
  nemen van haar moedige stappen. Vraag naar de angsten van de kinderen. Wie is 
  waar bang voor? 

 Stap 2:  Deel het lege stappenplan uit. 

 Stap 3:  Laat het door Fien ingevulde stappenplan zien en benoem hoe Fien haar angst stapje  
  voor stapje wil aangaan. Benoem het en laat de kinderen zelf ook nadenken…welke  
  stap zou ze nu langzaam kunnen uitproberen? 
 
 Stap 4:  Vraag de kinderen om op te schrijven bij stap 1 wat ze graag zouden willen leren durven. 
 
 Stap 5:  Laat de kinderen rustig zitten, ontspannen en de ogen sluiten. Naar aanleiding van een  
  geleide meditatie gaan de kinderen nu deze angst stapje voor stapje aan. 

Opdracht
Zet muziek op het digibord: Pachelbel Canon in d
En zeg: Zorg dat je eerst rustig en fijn zit. Voel goed aan  je lichaam of het fijn is, als dat niet zo is zoek 
dan een fijnere manier van zitten. Om helemaal te ontspannen mag je nu drie keer al je spieren aan-
spannen en weer loslaten. Gewoon op je eigen manier, alles aanspannen en weer loslaten (vergeet 
daarbij de spieren van je gezicht niet). 
Goed zo, wees vanaf nu zo stil als nooit tevoren. Je maakt geen geluid en ook geen beweging. Het 
enige dat je hoeft te doen is luisteren naar de muziek en mijn stem. 
Jij hebt iets heel bijzonders opgeschreven, iets dat jij graag zou willen durven. Kijk nog maar eens 
goed wat dat ook alweer is. Er is iets dat je graag zou willen leren, dat zou heel fijn zijn! 
Terwijl jij kijkt naar wat je wil leren durven merk je iets bijzonders, er komt iemand naar je toe. Een 
heel moedig en lief iemand. Kijk eens goed naar deze persoon. Hoe ziet hij of zij eruit? Wie is het? 

Je wordt bij je hand gepakt en jij mag mee naar iets heel bijzonders. Het is een fontein. Een fontein 
met bijzonder water want als jij in deze fontein staat word je overspoeld met moed. Jij mag in de 
fontein stappen. Zomaar gewoon omdat jij bent zoals je bent. 
Je stapt erin en voelt ineens alle moed vanbinnen verzamelen. Je voelt het in je hele lichaam. Je stapt 
uit de fontein en gaat nu stapje voor stapje durven. Voel eerst maar eens even hoe dat voelt. De 
moed vanbinnen……

Kijk nu in het echt op je papier en kijk wat je hebt opgeschreven. Waar ben je bang voor? Wat wil je 
leren durven? 
Wees heel stil en schrijf op hoe jij stapje voor stapje je moed gaat laten zien. 

Stap 6: Bekijk de stappenplannen. En laat sommige kinderen hun stappenplan presenteren. 
(Vergeet niet het applaus na de tijd) 
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FIEN IS BANG VOOR ZWEMMEN EN ZWEMLES

Stapje voor stapje

STAP 1:   Luisteren naar het geluid van de golven en kijken naar golven.

  STAP 2:     Met papa en mama in het ondiepe water spelen

STAP 3:    Drijven van papa naar mama in het diepe

 STAP 4:     Spetteren, springen, rollen in het water met papa en mama

STAP 5:    Kijken naar zwemles van mijn vriendje en misschien meedoen

    STAP 6:     Wees trots op jezelf!
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WAT WIL JIJ LEREN DURVEN?

Stapje voor stapje

STAP 1:   

  STAP 2:     

STAP 3:    

 STAP 4:     

STAP 5:    

    STAP 6:     Wees trots op jezelf!

OPDRACHT | STAPPENPLAN
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LESPLAN VOOR LEERKRACHTEN | TEKENING LIEF MONSTERTJE

Doelstelling
Jullie gaan allemaal een lief spannend monstertje maken. Helemaal zoals je dat zelf wil. Bedenk hier-
bij grappige voeten, bijzondere armen, speciale haren, lieve ogen en een mooie mond. 

 Stap 1:  Bekijk samen het voorbeeld en je eigen basisvorm van het monstertje

 Stap 2:  Ontdek samen met je leerlingen verschillende voeten/schoenen. Onderzoek op het 
  internet grappige schoenen. Laat deze schoenen zien. Verschillende vormen, groot  
  klein, kleur… zie en bespreek zoveel mogelijk verschillen. 

 Stap 3:  Pak een kladblaadje 

 Stap 4:  Ontwerp zelf 3 verschillende voeten/schoenen. Kies 1 van deze 3 ontwerpen en teken  
  die op je eigen basisvorm.

 Stap 5:  Ontdek samen met je leerlingen verschillende ogen, oren en mond . Onderzoek op  
  het internet verschillende vormen. Ogen kunnen vierkant, rond, bloemvorm, kubus- 
  vorm, rechthoekig zijn. 

 Stap 6:  Pak een kladblaadje 

 Stap 7:  Laat de kinderen nu zelf 3 verschillende soorten ogen, 3 verschillende oren en 
  3 verschillende monden ontwerpen. 

 Stap 8:  Kies 1 van deze 3 ontwerpen en teken die op je eigen basisvorm.

 Stap 9:  Zet je potlood op het hoofd van je monstertje en teken de haren van iemand uit de  
  klas. Haren die jij erg mooi vindt. 

 Stap 10: Mis je nog wat? Armen of kleren of sieraden? Vul dit dan aan.

 Stap 11: Kleur je monster in met stiften of potloden. 
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LIEF MONSTERTJE

Lesbrief voorstelling Fien is bang Tessa Kortenbach 

 

 

 

 

 

Lief 
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LIEF MONSTERTJE

Ontwerp je eigen monstertje

OPDRACHT | MONSTERTJE
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Oefeningen  
 voorstelling Fien is bang  Tessa Kortenbach praktijk voor dans en stem 

        Mijn mooie droom BLIJ                    Mijn enge droom      BANG 
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        Mijn mooie droom BLIJ                    Mijn enge droom      BANG 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

         

  

MIJN MOOIE DROOM | BLIJ

MIJN ENGE DROOM | BANG

OPDRACHT | DROMEN
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KLEURPLAAT
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TESSA KORTENBACH

Tessa Kortenbach is een enthousiaste en gedreven mindfulness, dans en stem-

therapeut. Ze heeft zich gespecialiseerd in de combinatie van dans en stem. 

Hoe werken deze twee facetten samen en hoe kan het elkaar versterken? 

Naast het werken in haar eigen therapiepraktijk geeft ze presentatietrainingen 

en masterclasses aan zangers, sprekers en vocalgroups. 

Voor verschillende organisaties, waaronder de Nederlandse reisopera, het 

Nederlands Symfonieorkest, Kaliber kunstenschool en het Conservatorium te 

Enschede ontwikkelt ze diverse lesmethodes, lesmodules en lesdagen gericht 

op de combinatie van dans, beweging en stem.

Naast therapeutisch en docerend werk zingt zij voor dementerenden en men-

sen in hun laatste levensfase, schrijft en speelt ze kindervoorstellingen en reist 

ze door Nederland en Duitsland als zangeres bij de zingende obers.

  

 

 
Pyrmontstraat 22
7513 BP Enschede

06 11 41 94 26
info@tessakortenbach.nl


