Lesbrief bij Fat Boys
Fat Boys gaat over Thomas, een extreem druk jongetje dat niet goed past in een
schoolsysteem en dat weinig vriendjes heeft. Thomas heeft als redding een enorme
fantasie en een honger naar weetjes. Hij combineert de twee door figuren te verzinnen
die zijn leven opfleuren en minder saai maken.
Opdrachten:
1. Als jij een beste vriend zou mogen verzinnen, hoe ziet die er dan uit?
Wat voor specialiteiten heeft hij/zij? Wat kan die vriend het beste?
Deze opdracht kun je in spel doen of laten tekenen.
2. Ga staan, spring op en neer, zo hoog mogelijk in kleine sprongetjes. Als je echt
moe begint te worden begin je met het beschrijven van een fantasie dier. Het dier
mag helemaal worden zoals jij het wil. Je mag pas stoppen met praten als je niet
meer verder kan springen.
3. Neem iets dat je moeilijk vindt. Iets gewoons. Zoals bijvoorbeeld rekenen of gym
of praten voor de klas of vechten. En dan ga je heel erg opscheppen over hoe goed
je bent in datgene. Je verzint allerlei dingen daaraan waar jij heel erg goed in
bent. Bijvoorbeeld bij mij (ik ben de regisseur van het stuk) Ik ben dus heel erg
goed in rekenen. Ik ben zo snel met optellen dat ik het al heb gedaan en gezegd
voordat jij het gehoord kan hebben. Moet je opletten: 1255 plus 87777699 is
299989976554433. Ja je denkt misschien dat het niet klopt maar dat komt omdat ik
zo snel ben, en gewone mensen zoals jij zijn veel langzamer dus dan kan je dan niet
controleren.
4. Praat over datgene dat je eigenlijk niet goed kunt alsof jij er het best in bent van
de hele wereld en verzin allerlei spannende en rare voorbeelden daarover. Doe
ook dingen voor. Je mag het heel slecht doen als je maar zegt dat het heel goed is
wat je doet. Overtuig jezelf en je groep dat jij er de beste in bent.
Gespreksstof
Iedereen is anders en dat is niet erg, dat is juist interessant en niet saai. Maar er zijn
kinderen en mensen die erg slecht passen in hoe het bijvoorbeeld op een school is
geregeld. Op school moet je rustig kunnen zijn en kunnen luisteren naar de juf of
meester en je moet stil kunnen zitten en opletten.
Stel je voor dat je dat echt niet kan.
Dat je ontploft als je langer dan een kwartier stil moet zitten. Dat je kop eraf vliegt als je
naar de juf moet luisteren. Dat je mond niet kan stilstaan als iedereen rustig zit te
rekenen.
• Wat zouden jullie kunnen bedenken dat zou helpen?
• Wat zouden goede oplossingen zijn voor de klas zodat niet iedereen er last van
heeft de hele tijd?
• Wat zouden goede oplossingen kunnen zijn voor degene die zo druk is?
• Hoe zouden jullie een dag maken op school, die voor alle kinderen goed zou
werken? Dus voor de hele drukke en voor de hele rustige kinderen, de dromers,
zeg maar.
• Wat zou de perfecte schooldag zijn?

