
 

             Houthalen, 11 februari 2022 

 

Betreft: voorstelling: “Zozoöfzo!”: 2de leerjaar 

 

Beste ouder(s), 

 

Op donderdag 17 februari, in de namiddag, gaan onze leerlingen van het 2de leerjaar naar de 

voorstelling “Zozoöfzo!” in het Cultuurcentrum Casino. Best dat alle kinderen die dag op 

school blijven eten zodat we tijdig kunnen vertrekken met de bus. Samen met het 

cultuurcentrum hebben we duidelijke afspraken gemaakt zodat deze voorstelling volledig 

coronaproof kan verlopen.  

 

ZOZOÖFZO is een onvergetelijke, spannende en beeldende beleving voor kinderen 

waarin de betekenis van abstracte begrippen als ‘goed’ en ‘slecht’ onder de loep 

genomen worden. Groenten en fruit kunnen slecht worden. Maar kunnen mensen dat 

ook? 

Een groepje charmante toneelspelers, volledig in het wit, staan vol trots klaar om hun 

1-minuut-voorstelling eindelijk aan het grote publiek te laten zien. Maar dan krijgen ze 

onverwacht een brief van iemand die roet in het eten komt gooien… 

 

Dag allemaal, 

ik ben de strenge meneer 

en ik kom langs in jullie zaal 

ik kom kijken naar jullie toneel 

en zorg er maar voor dat ik mij niet 

verveel! 

maar let op 

want ik ben echt de wereldtop 

en als het niet is zoals ik het wil 

dan krijgen jullie kletsen op de bil! 

ik kom zo snel als ik kan 

maak mij jullie grootste fan 

en als jullie daar niet slagen 

mogen jullie nooit iets van mij vragen! 

PS. ik hou erg van pizza 

 

Overtuigd dat zijn mening de absolute waarheid is, doen ze er alles aan om hem 

tevreden te stellen. Iets groter, wat kleiner, nog mooier, veel fijner. Terug lager, veel 

trager, meer kleuren, niet zeuren. 

De strenge meneer brengt alles en iedereen aan het twijfelen. Maar wat is de 

betekenis van zijn mening? En is die wel zo belangrijk? De kinderen zitten tussen twee 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/


vuren: gaan ze mee in het verhaal van de Strenge Meneer of willen ze de ondertussen 

wanhopige toneelspelers helpen? 

Zo, zo of zo? Ze doen hun best, dat is zeker. Maar voor wie is dat genoeg? 

 
De prijs voor bus en inkom bedraagt € 4,50.  

U zal deze kosten terugvinden op de volgende afrekening.  

Wij wensen onze leerlingen veel kijk- en luisterplezier.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directie                                                         

De leerkrachten van het 2de leerjaar 

 


