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1. Het circus 

Hoera! Het circus is in de stad. 
De grote tent  is net klaar. 
Het opzetten van de tent duurde 2 dagen. 
Een circus is altijd op reis. 
Alle spullen zitten in vrachtwagens. 
Een huis op wielen gaat ook mee. 
Het is een woonwagen. 

Zo wonen de mensen van het circus. 
Nog één nachtje slapen. 
Dan gaan we naar het circus. 



2. De spreekstalmeester 

Ik ben de spreekstalmeester. 
Mijn stem hoor je elke keer. 
Ik vertel wie er optreedt. 
Ik sta in het midden van de piste (1). 
Hooggeëerd publiek……. 
Hartelijk welkom in circus Silver. 
Als eerste artiest treedt voor u op 

acrobate Elastica. 
Verbaast u zich over haar 
fantastische kunsten. 
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3. Acrobaten 

Ik ben Elastica de acrobate. 
Mijn lichaam is net elastiek. 
Ik vouw mezelf  alle kanten op. 

En pas precies in een glazen kist. 
Ze noemen mij een slangenmens. 

 

Ik ben koorddanseres 
Hoog in de lucht wandel ik over een koord. 
Een lange stok houdt mij in evenwicht. 
Ik wandel ook met gemak op een bal. 



4. De jongleur 

Ik ben jongleur. 
Ik jongleer met ballen, kegels of  ringen. 
De kunst is om er 3 of  4 van in de lucht te 
houden. 
Soms doe ik gevaarlijk. 

Dan jongleer ik met messen 
of  fakkels. 
 

 

 

Ik jongleer met borden. 
Ze draaien rond op een stokje. 
De borden moeten blijven draaien, 
anders vallen ze kapot. 
Opletten nu, beweeg het stokje! 
Zo hij draait weer! 
 



5. De trapezewerkers 

 

Wij zijn twee zwaaiende broers. 
Hoog in de tent voelen wij ons thuis. 
We zwieren en zwaaien. 
Trapezewerkers noem je ons. 
Soms gaat het fout. 
Ik grijp mis. 

Gelukkig val ik  
in een net. 

 



6. Circusdieren 

Wij doen onze kunstjes graag. 
Mensen zijn dol op honden. 
Lopen op een bal, mooi zitten en 
dansen op een koord. 
Een circushond kan het allemaal. 

 
 
 

Ik ben een circuspaard 
In de piste draaf  ik rond. 
Op mijn rug doet mijn baasje kunsten. 
Ze staat op mij, doet salto’s en hangt aan 
mijn zij. 
 

 

 



7. De clowns 

Een circus zonder clowns is als 
een fiets zonder wielen. 
Ik maak me op voor de spiegel. 
Dat is een hele klus. 
Samen met mijn vrienden zetten 
we de hele tent op zijn kop. 

Lekker gek doen is het leukste 
dat er is. 

 



8. De degenslikker 

Ik ben de degenslikker van het circus. 
Een scherp zwaard of  degen, een mes …
het verdwijnt zo in mijn keel. 
Voorzichtig…. beetje… bij beetje zakt de 

punt steeds verder. 
Het zwaard kan niet verder. 
Ik voel het puntje in mijn maag. 

 



9. De fietsacrobaat 

Fietsen op één wiel. 
Dat doe ik met mijn broers. 
Ik houd goed mijn evenwicht. 
Nu nog wat kunstjes erbij. 

We jongleren met knotsen. 
En aan het eind rijden we op 
een superhoge éénwieler. 

 



10. Het orkest 

Een circus zonder orkest is saai. 
Het orkest maakt een optreden 
spannend of  vrolijk. 
De koorddanseres stapt op het 

koord.  
Oei, wat is dat spannend. 

Uit het orkest klinkt geroffel 
van een trom. 
Zo wordt het nog spannender. 

 

 

 

 



11. Op reis 

Wat was dat circus leuk. 
Jammer, maar het is voorbij. 
De tent wordt afgebroken. 
Alles wordt ingepakt. 
De wagens rijden de stad uit. 
Op weg naar een nieuwe stad. 
Daar begint alles weer opnieuw. 
En hier is alles kaal. 



12. Filmpje 

Bekijk het filmpje 

Huisje Boompje Beestje 

Bravo, knap gedaan! 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bravo-knap-gedaan/#q=circus






Bronnen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Circus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Circus_(attractie) 



Colofon en voorwaarden 
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