
Als jij naar school moet s’ morgens vroeg, hoe ga jij 
daar naar toe?
Misschien ga je met je papa op de fiets naar school, 
of brengt mama je met de auto. Of misschien ga je 
gewoon lopen omdat je vlak bij de school woont.
Niet voor alle kinderen in de wereld is het normaal 
om een klein stukje te lopen of te fietsen naar 
school.
Ergens ver weg, onderaan een berg in China ligt 
het dorpje Atular.
Er staan een paar huisjes in dat dorp. Er wonen 
20 kinderen. Maar heel gek, in het dorp is geen 
school. De mensen in het dorp hebben geen geld 
om een school te bouwen. Er is wel een school 
een eind verderop, boven op een hoge berg. 
Daar ligt een ander dorp.

Elke ochtend moeten de kinderen uit Atular langs 
een hele lange ladder de berg op klimmen om 
bij school te komen. De ladder is wel 800 meter 
lang omdat de berg waar de school op staat 
heel hoog is. De trap is erg gevaarlijk. Hij is van 
houten boomstammen gemaakt.
En is vaak kapot. 
Aan het eind van de dag moeten de kinderen uit 
Atular helemaal weer naar beneden klimmen. Ze 
vinden het erg eng. Er is wel eens iemand van 
af gevallen. Dat willen de kinderen niet.

De lange ladder



Een tijdje geleden kwam er een fotograaf langs in 
het dorp. Hij zag een groepje kinderen de hele 
lange trap opklimmen. 
Hij schrok er van. Dat kan toch niet?
Hij maakte een paar foto’s van de trap. Hij zette 
de foto’s in de krant. Toen mensen in de grote 
stad de foto’s zagen, besloten ze te helpen. Wat 
denk je? Gingen ze een school bouwen in het 
dorpje Atular? 
Nou nee, helaas. Maar de burgemeester liet een 
betere ladder bouwen. Een stevige ladder van 
ijzer. Dat is fijn want de oude houten ladder was 
vaak kapot. Het oude hout brak vaak af.
De kinderen uit het dorp zijn nu veel sneller bij 
school. Het duurt geen uur meer. 
Toch zouden de kinderen liever een school in 
het dorp hebben. En een ladder alleen maar om 

appels uit de bomen te 
plukken en om op het 
dak van het schuurtje te 
klimmen. Maar liever niet 
op een berg van 800 
meter.

Weet jij wat je nog meer met een ladder kan 
doen?

Wist je dat kunstenaars 
ook vaak ladders in hun 
kunstwerken zetten?

Dit schilderij is van de schilder Constant.

Hij noemde dit schilderij ‘Het laddertje’

Welke kleuren zie je?

Wat zie je nog meer op dit schilderij?

Dit is een gekleurde ets van Marc Chagall.

Het heet ‘De Jacobsladder’. Het is een verhaal uit 

de bijbel. 

Wat zie je hier? Ken je het verhaal?



Je ziet hier een schilderij met een heleboel ladders.  

Het is gemaakt door Mikhail Yashin.

Hoeveel ladders tel je?

Dit beeld is gemaakt door Marc de Praagh. 

Het heet ‘De hemelladder’.

Waarom lijkt dit kunstwerk op de 

Jacobsladder van Marc Chagall?

Je hebt nu heel veel verschillende ladders gezien. Kun jij 
ook een ladder maken in een kunstwerk?
Maak een schilderij, een tekening of een standbeeld waar 
een ladder op of in zit. Je kan het met verf  maken, 
papier opplakken of misschien kun je wel timmeren met 
hout. Ik ben heel benieuwd wat voor een ladderkunstwerk 
jij gaat maken.

Is je kunstwerk klaar, laat mama of papa er een foto van 
maken. Stuur de foto op naar je juf. Zij kan dan zien hoe 
mooi het is geworden. Je werkje krijgt een plekje op de 
Primas site.

Veel succes!
Juf Bo

Dit schilderij heb ik , juf Bo, zelf gemaakt.

Ik schilder vaak ladders.

Waarom staat hier een ladder?

Hoe zou je dit schilderij noemen?



Kijk hier is het mannetje, mannetje van de maan, 

Ik heb nooit geweten dat ie, heus, echt zou bestaan!!,

Papa is geklommen op de allerhoogste trap, JEE!

7 dagen later kwam ie helemaal naar BENEE.

De Ladder
Dans voor kinderen van groep 1-2-3

Je mag eerst genieten van het mooie boek !

Prentenboek : Papa pak je de maan voor mij?

De link geeft toegang tot het verhaal

https://www.youtube.com/watch?v=9uZ3b4way68

U kunt met uw kind(eren) praten over de 
bijzonderheden uit dit boek.
In het verhaal lezen jullie over de heeeeeel lange 
ladder die papa beklimt om de maan te halen voor 
zijn dochtertje Marijke.…das wel bijzonder!!! Toch?
Heb je ooit zo n lange ladder gezien?
Hoe ver zou de maan zijn…?

Papa wil t gaan doen voor Marijke. Maar das niet 
zo eenvoudig want die maan is wel erg groot en 
zwaar..
Hoe kan papa de maan toch te pakken krijgen… 
Wat is er met met de maan gebeurd? 
Hoe kan dat?
En wat gebeurt er daarna met de maan?
Geniet van het mooie verhaal.

In het volgende linkje horen jullie een liedje en zien 
jullie een dansje over dat mannetje van de maan.
Enkele kinderen op t filmpje hadden zelf een maan 
getekend en uitgeknipt om mee te dansen, maar je 
kunt heel goed zelf dat mannetje maan zijn, rond of 
half-rond of als een sikkeltje. 

Het liedje gaat zo,  je hoort het goed in het filmpje:

Doe maar mee, en dan leer je het liedje en het dansje:

https://www.youtube.com/watch?v=zx1iMjgjTYU&t=11s

Een ander woord voor trap is ladder.
Er bestaan veel ladders! Ladders waar je op kunt 
klimmen, ladders in je panty of kous!
En ook toon ladders in de muziek.
Daarover gaat het volgende filmpje, veel plezier 
ermee:
Juf Conny

https://www.youtube.com/watch?v=JtV-t5MkkLw&t=3s


