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Als je ruzie maakt, maak je dan alles kapot?

In Familie Grrr maken mama en papa Grrr soms 
ruzie. Ze zeggen of doen dan wel eens dingen die 
ze eigenlijk niet wilden. Ben jij al eens zo boos of 
verdrietig geweest dat je dingen zei of deed die je 
eigenlijk niet wilde? Wanneer was dat? Tegen wie?  
Of heb je wel eens iets kapotgemaakt toen je ruzie 
maakte?

Er zijn mensen die geloven dat wanneer iets stuk 
gaat, bijvoorbeeld een bord of een glas, je het ook 
kan repareren. Scherven worden met gouden lijm 
weer aan elkaar geplakt, zodat het er nadien nog 
mooier uitziet. Net een kunstwerk.

Opdracht: kapotte kunst

Neem een wit blad.
Maak het helemaal kapot: scheur of knip het in 
zoveel mogelijk stukken. Laat je gaan.
Plak nu alle stukken weer aan elkaar
Kies zelf de volgorde en de vorm, die hoeven niet te 
zijn zoals het was.
Zet de scheuren in de verf en versier ze met goud, 
kleurige plakband, glitters, sterren, …
Je hebt nu een prachtig gebroken / gemaakt 
kunstwerk!

Online platform/Spot rond Familie Grrr 

Wil je nog meer spelmateriaal en info rond de voor-
stelling ontdekken? 
Scan de QR code: 

foto: Illias Teirlinck

De Familie Grrr is een oersaai en doodgewoon 
gezin. Meneer Grrr is gewoon. Mevrouw Grrr is ge-
woon. Hun kind is gewoon. Zelfs de schimmelplek in 
de hoek van de kamer is doodgewoon. Of lijkt dat 
maar zo? Waarom begint het net voor bedtijd te 
donderen en te spoken? Waarom vliegen er ont-
bijtborden en gemene woorden door de lucht? En 
waarom roepen meneer en mevrouw Grrr altijd zo 
hard? Zo hard, dat het huis begint te trillen en er 
vreemde figuren op bezoek komen…

Suzanne Grotenhuis maakt samen met Suze  
Milius een echtscheidingsthriller voor kinderen. Een 
heldhaftig, grappig en beeldend verhaal, soms zo 
spannend dat je even je adem moet inhouden.
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