PLAN B

Deze onvolledige versie van de komische musical Plan B is
bedoeld ter informatie. In Plan B heeft groep 8 erg veel zin in de
grote vakantie. Vooral meester Frenk is opgewonden: hij gaat zes
weken tijgeren in de jungle! De groep 8-ers maken hem bang.
Heeft hij alles wel goed geregeld? Wie zorgt er bijvoorbeeld
voor zijn tuintje?
Het lijkt erop dat meester Frenk uiteindelijk als enige niet op
vakantie kan. Of bedenkt hij nog een Plan B?
In deze vrolijke en humoristische musical komen weer heel veel
bijzondere (en toch herkenbare) figuren voor. Juf Bernadet met
haar heerlijke, zelfgemaakte koekjes. De niet altijd zo vrolijke
Demi (Happy Depri), de stoere boys (Rámon en Lef) en Max die
moeilijk afscheid kan nemen van zijn knuffelbeest Dickie.
Het zal spelers én publiek absoluut een leuke voorstelling
bezorgen!
Bij het musicalpakket wordt een handleiding geleverd met tips
over decor, kleding, rollen, dans, zang, enzovoort.

SCENE 1 . OP SCHOOL
De musical begint met een lied. ALLE SPELERS zingen mee.
RENE heeft een megafoon (of trechter of iets dergelijks) in
handen. Hij ‘verzorgt’ de omroepberichten en heeft een ‘vast hoekje’ op het
podium. Alle anderen zien eruit alsof ze direct op vakantie kunnen gaan.
(zie ook de afzonderlijke handleiding!)

Lied 1 (1 3): We komen eraan!
(roepend) Oh ja, oh ja…
Na vandaag is onze tijd hier écht voorbij
We hebben straks vakantie  zes weken vrij!
Dat hebben we verdiend  we hebben hard gewerkt dit jaar
We hadden haast geen vrije tijd  maar nu zijn we echt klaar
Nog twee nachtjes slapen… en dan de trein in… en gaan!
(in megafoon) Attention, attention… Frankrijk… we komen eraan!
De acht jaar op deze school… ’t was een leuke tijd
maar als we jullie straks verlaten… voelen we ons ook best bevrijd!
we hebben emmers vol gezweet… we zijn zó uitgeput en moe…
’t is heerlijk dat het vakantie is… we zijn er echt aan toe!
Nog twee nachtjes slapen… en dan de auto in… en gaan!
(in megafoon) Attenzione, attenzione… Italië… we komen eraan!!!
Waar gaan we héén?  Naar Italië… pizza!!
Waar gaan we héén?  naar Duitsland… wunderbar)!!
Waar gaan we héén?  Naar Frankrijk… oh, la, la… Bon idé!
Waar gaan we héén?  Naar Spanje… Si, Si. Olé, olé, olé
Nog twee nachtjes slapen… en dan ’t vliegtuig in… en gaan
(in megafoon) Attention, attention… Amerika… we komen eraan!!!
Het is vakantie… klap de schoolboeken maar dicht
of het nu zonnig is of regent… korte broeken zijn verplicht
in de file naar de Noordzee… we eten duizend liter ijs
het is zo heerlijk dat ’t vakantie is… ja, dát is echt onwijs!!!
Nog twee nachtjes slapen … en dan de fiets op… en gaan!
(in megafoon) Attentie, attentie… Nederland…. we komen eraan!!!
(RENE) Attentie, attentie, dames en heren… ladies and gentlemen…
madammes et messieurs … groep 8 gaat vertrekken!!!
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Er staan twee strandstoelen op het podium, aan de zijkanten. Verder staat
er een parasol en is er een zonnetje getekend op de achterwand. Zo veel
mogelijk zomerse kenmerken. Op het podium: JILL, WILL, MAYTHE,
RIANNE, MARCIA, ARIF, MAX en OMROEPER RENE.
JILL en WILL smeren elkaars gezicht in met zonnebrand.
MAX heeft, een beetje onhandig, een groot knuffelbeest (beer, kat, varken,
of iets dergelijks) aan een poot vast. Hij betrekt het knuffelbeest steeds bij
alles wat er gebeurt en praat er ook mee!
MAYTHE en RIANNE hebben allebei een grote uitpuilende koffer bij zich.
De koffers zitten vol zomerkleding en andere zomerse spullen. MAYTHE
haalt er een fleurig zomerjurkje uit en showt het aan haar vriendin.
RIANNE is heel enthousiast over het jurkje. De twee meiden blijven (op de
achtergrond) kleren aan elkaar showen. Allebei zeer enthousiast.
JUF BERNADET komt op. Ze heeft een schaal koekjes in handen.
BERNADET

Heerlijk die vakantie! Maar het is ook fijn dat we
elkaar vandaag nog één keertje zien!

ARIF

Zeker, juf. Het is niet niks… dat afscheid nemen,
na acht jaar basisschool.

MARCIA

Dat vind ik ook… Boehoe… Het is verschrikkelijk!

MARCIA houdt snel haar hand voor haar ogen en snift luidkeels. Ze pakt
een zakdoek en snuit overdreven hard haar neus.
BERNADET

Om het afscheid wat minder droef te maken heb ik
lekkere koekjes meegenomen. Wie wil er eentje?

MAX

(pakt koekje) Zelf gebakken, juf?

BERNADET

Helemaal zelf! Het zijn echte Bernadetjes!

RENE

(in megafoon) Attentie, attentie… dames en
heren… Juf Bernadet heeft koekjes gebakken. En
let op: ze heeft ze zélf gebakken. Ik herhaal: Ze
heeft de Bernadetjes helemaal zelluf gebakken!

ALLE ANDEREN trekken een vies gezicht als ze dat horen.
MAX

(legt koekje terug) Eh, laat toch maar zitten… ik
herinner me net dat ik vandaag ben begonnen met
een dieet… (slaat zich voor z’n hoofd) Stom, hè?

ARIF

Ik hoef ook niet, juf… Ik heb eh… net gegeten…
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JILL

En ik ben een beetje misselijk, juf… ik sla ook een
rondje over.

MAYTHE

Ik lust geen Bernadetjes, juf… alleen
Mariakaakjes… Sorry!

RIANNE heeft een zomerhoed te pakken en showt die nu aan haar
Vriendin MAYTHE. Let op: dit gebeurt terwijl de anderen doorspelen!
BERNADET

(steekt koekje in mond) Ze zijn heerlijk, hoor! Jullie
weten niet wat jullie missen! (eet er smakelijk van)

JILL en WILL komen bij JUF BERNADET staan en schudden haar hand.
WILL

Wij moeten gaan, juf. Fijne vakantie!

BERNADET

Nu al? (kijkt op horloge) Het is nog zo vroeg.

ARIF

Gaan jullie iets leuks doen, deze vakantie?

JILL

Si, si!

MARCIA

(verveeld) Toch niet wéér naar Spanje?

WILL

Echwel!

JILL en WILL

(geven elkaar een high five) OLÉ!

MARCIA

Daar waren jullie vorig jaar toch ook al?

JILL

Si, si! En het jaar daarvoor ook!

WILL

Wij gaan elk jaar naar Espagne!

JILL

En altijd naar dezelfde camping!

JILL & WILL

Camping Sole de Oro!

BERNADET

Nou, jullie liever dan ik… (tegen publiek) Ik moet
er niet aan denken!

MARCIA

(herhaalt onzeker, met vetSpaans accent)
Solledéwattoros…?

WILL

Camping Sole de Oro. Camping de Gouden Zon.

MAX

Is dat nou leuk, zo’n Spaanse camping? (Max doet

net alsof zijn knuffel, Dickie, ook kan praten. Hij
laat hem met een gek stemmetje ‘buikspreken’). Het
lijkt mij niks aan! Gekke Spanjolen daar!
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JILL

Echwel. En iedereen praat er vloeiend Nederlands!

WILL

Zelfs in de snackbar. De frikadellen zijn er
trouwens waanzinnig lekker!

MAYTHE haalt een megagrote zonnebril uit haar koffer. Ze zet hem op
haar hoofd en trekt een gek gezicht. RIANNE lacht.
BERNADET

Dus jullie gaan eigenlijk voor de frikadellen naar
Spanje?

JILL

Si, si! En voor La playa !

MARCIA

La playa? Is dat Spaans voor ‘kroket’? Berenhap?

WILL

Nee, joh. Dat is het strand! De zon schijnt daar
altijd!

JILL

En iedereen is er altijd vrolijk!

ARIF

Hier toch ook? Zeker als het vakantie is…

Juist op dat moment komt DEMI binnen. Zij ziet er niet zo zomers uit. En ze
kijkt ook niet erg vrolijk. Een beetje naar de grond.
DEMI

(schuchter, handje opstekend) Hallo…

ALLEN

(enthousiast) Hé, hallo Demi!

DEMI

(zucht diep en schudt hoofd) Owwwhhh… Hier heb
ik helemaal geen zin in!

DEMI verlaat het podium. DE ANDEREN kijken elkaar verbaasd aan.
BERNADET

Hé, Demi! Wat is er aan de hand? Hé, kom terug,
Demi! Wil je een koekje, Deem?

Maar DEMI is al verdwenen. BERNADET haalt haar schouders op.
MAX

(zwaait met armpje van Dickie) Altijd gezellig, die
Demi!

ARIF

Ja, die kun je erbij hebben! Een echte lachebek!

WILL

(geeft JILL een duw) Kom op, we gaan!

JILL

(geeft een duw terug) Si, si. Olé, olé!

MARCIA

Gaan jullie vandaag al weg?
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WILL

No, no, no… maar ik moet nog kleren pakken!

JILL

En ik moet nog een duikbril kopen.

JILL en WILL

(zwaaiend) Adios, amigo’s!

JILL en WILL lopen podium af. OMROEPER RENE pakt de megafoon.
(in megafoon) Attentie, attentie. Dames en heren…
Ladies en gentlemen… Jill en Will gaan
vertrekken… naar Espagna!

RENE

IEDEREEN die vertrekt in deze musical wordt uitgebreid en enthousiast
uitgezwaaid. IEDEREEN zwaait en roept vrolijk door elkaar heen.
ALLEN

Daaahhaaaaaggg! Fijne vakantie!! Daaahhaaaagg!

JUF BERNADET

(schudt hoofd) Nou… Zij liever dan ik… (tegen
publiek) Ik moet er niet aan denken!

SCENE 2. OP SCHOOL
MEESTER FRENK komt op. Hij draagt een groen safaripak, en
heeft een safarihoedje of tropenhelm op zijn hoofd. Verder heeft
hij een handige reistas en een (plastic) kapmes bij zich.
DE ANDEREN reageren heel overdreven op zijn komst. Ze herkennen hem
zogenaamd niet, en kruipen achter elkaar en deinzen achteruit. MAYTHE
en RIANNE verstoppen zich onder een zomers stukje stof. MAX verstopt
zich niet, maar hij verbergt wel zijn knuffelbeest onder z’n Tshirt. JUF
BERNADET is niet bang, maar eerder nieuwsgierig!
MARCIA

(gillend) Hellup, een monster!

ARIF

Nee joh, het is een padvinder!

BERNADET

(opgewonden) Nee, nee, nee! Volgens mij is het
TARZAN!!!

MEESTER FRENK schudt zijn hoofd. Hij haalt zijn petje van zijn hoofd,
zodat iedereen hem herkent. Iedereen komt weer tevoorschijn, ook het
knuffelbeest van MAX.
ALLEN

(schreeuwend) Oh nee… het is MEESTER FRENK!!!

FRENK

(zwaait met kapmesje) Ook goedenavond…

BERNADET

Dag, meester Frenk! (houdt schaal voor ) Koekje?
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FRENK

Lekker, juf!

FRENK pakt enthousiast een koekje, en ruikt er daarna wantrouwend aan.
BERNADET

Wat zie je er trouwens eh… (denkt snel na ) eh…
bijzonder uit…

FRENK

(knikt) Dank je. (bekijkt koekje) Dit koekje ook…

MARCIA

Ga je mee met het circus, mees?

FRENK

(schudt hoofd) Dit camouflagepak heb ik net
gekocht. Mooi hè!

MAYTHE en RIANNE zijn klaar met kleren showen. Ze proberen nu de
kleren terug te proppen in de koffers. Dat lukt niet echt.
MAX

Vette camouflagekleren, mees! (als Dickie
buiksprekend, met gek stemmetje) Ik zag je haast
niet…

BERNADET

Volgens mij ga jij niet naar Spanje… in deze eh…
bijzondere eh… kleren…?

FRENK

(schudt hoofd) Gelukkig niet. Spanje is zóóó saai.
Ik ga naar de tropen. Naar de jungle! En ik vertrek
morgenochtend al!

MARCIA

Naar de jungle?

MAX

(verbaasd) Jij, mees?

FRENK

Ik kom effe op school, om eh… (bekijkt koekje)
afscheid te nemen…

ARIF

(plechtig) Afscheid nemen. (knikt, pauzeert even)
Dat is verstandig als je naar de jungle gaat, mees…

MARCIA

(schudt hoofd) Ik vind de jungle ook helemaal niks
voor meester…

BERNADET

Oh, ik wel hoor! Ik vind meessiemees altijd al wat
Tarzantrekjes hebben!

JUF BERNADET gaat wat dichter bij FRENK staan en kijkt hem
bewonderend aan.
FRENK

Ho, ho, ho! Er is wel één groot verschil, hè!
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MAX

(knikt) Echwel! Tarzan loopt altijd in z’n
zwembroek…

FRENK

(schudt hoofd) Dat bedoel ik niet… Nee, Tarzan
had geen brains (tikt tegen z’n voorhoofd; iets te
hard met zijn knokkels, trekt pijnlijk gezicht)… En
eh… ik heb dat wel! (legt koekje terug op schaal)

ARIF

Brains?

MARCIA

Hersenen… bedoeltie.

ARIF

Dat snap ik.

BERNADET

Wil je nou echt beweren dat jij véél brains hebt?

MEESTER FRENK knikt driftig met z’n hoofd.
ARIF

(tegen publiek) Dat heeftie dan toch maar mooi
acht jaar lang voor ons weten te verbergen!

MARCIA

Da’s dan weer niet zo slim…

MARICA lacht om ARIF, en stoot hem lachend aan. Het is duidelijk dat
MARCIA en ARIF het erg goed met elkaar kunnen vinden!
MAX

Het lijkt me trouwens best zwaar… in de jungle…

ARIF

(wijst op Max’ knuffelbeest) Daar wordt weinig
geknuffeld!

MAX

(haalt schouders op) Ik neem Dickie altijd mee als
ik ergens heen ga. (als Dickie, gek stemmetje) Maar
naar de jungle ga ik niet, hoor!

FRENK

(wuift nonchalant, doet stoer ) Ach… ik ben wat
gewend…

BERNADET

Ben je eerder in de jungle geweest?

FRENK

(schudt z’n hoofd) Nee, maar wel op een
vergelijkbare plek.

BERNADET

Oh ja? Waar dan, mees? Vertel, vertel!

FRENK

(praat spannend) Die plek heet… (spannende,
opbouwende pauze) groep 8!
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ARIF

(geïrriteerd) Ha, ha… grappig hoor… (slaat zich
overdreven op zijn dijen)

MAYTHE en RIANNE halen een kledingstuk uit hun koffer en gooien dat
op de grond. Hierna proberen ze hun koffers dicht te doen. Dat lukt niet.
MARCIA

Wat ga je er eigenlijk doen, mees?

MAX

Het is vast zo’n echtniettemissen studiereis…?

FRENK

(schudt hoofd) Nee hoor, tijdens mijn vakantie
denk ik geen seconde aan school!

ARIF

Dat klinkt als mijn gewone leventje… ik denk
nooit één seconde aan school!

FRENK

(enthousiast) Ik ga naar Brazilië… naar
Venezuela… naar Peru… naar België… naar de
wildste gebieden ter wereld…

BERNADET

(schudt hoofd) Nou, jij liever dan ik, mees… (tegen
publiek) Ik moet er niet aan denken!

MARCIA

Maar waarom? Wat is er te doen, mees?

FRENK

Ik ga bijzondere dieren observeren… bijzondere
bloemen plukken… Tijgeren door de jungle!

BERNADET

(opgewonden, hoog stemmetje) Tijgeren door de
jungle… Whoeppie!

FRENK

Dan pak ik mijn kapmes (pakt een liniaal van een
tafeltje, slaat er wild mee om zich heen) en baan ik
mij een weg door… (slaat zichzelf met de liniaal
voor zijn hoofd) AUUUUWW! (valt op de grond)

MEESTER FRENK ligt op de grond. JUF BERNADET komt er gelijk bij
en buigt zich over hem heen. Ze slaat op z’n wangen, wappert frisse lucht
in zijn gezicht, maar FRENK slaat haar van zich af. FRENK heeft een
wond (klodder ketchup; zie handleiding) op zijn voorhoofd. MAX houdt een
hand voor de ogen van Dickie.
BERNADET

Och, meessiemees… wil je een koekje? Tegen de
schrik?

FRENK

Alsjeblieft niet… ik heb al hoofdpijn…
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ARIF

(plagerig) Of een zoentje van de juf?

FRENK

Nee, nee, nee, doe mij maar gewoon een pleister.

MAX

Hopelijk lopen er in de jungle geen wilde linialen
rond, meester…

ARIF komt met een pleister aangelopen. Hij geeft hem aan juf BERNADET,
die plakt hem op het voorhoofd van FRENK.
ARIF

Ga je daar ook krokodillen vangen, mees?

BERNADET

Als een moderne
Tarzan. Ik zie het
helemaal voor me.
(droomt erbij
weg) Whoeppie!

FRENK

Wie weet. Ik zal
geen enkel dier uit
de weg gaan…

BERNADET

(opgewonden)
Oew, wat
spannend!!!
Meessiemees!

ARIF

Volgens mij
heeftie tropenkolder…

MAX

En juf ook…

MARCIA

Doe ’s voor, meester… dat tijgeren.

JUF BERNADET ziet dat ook wel zitten. Ze pakt MEESTER FRENK bij een
schouder. Ze kijkt hem zo liefjes mogelijk aan.
BERNADET

Ja toe! Laat ’s zien hoe meessiemees tijgert…

FRENK

Echt niet. (kijkt op horloge) Ik moet trouwens naar
huis… ik wilde op tijd in m’n bedje liggen
vanavond…

ALLEN

Kom op, mees!

BERNADET

(kijkt hem met schuin hoofd aan) Alsjeblieft,
meessiemees… pliessieplies…?
10

FRENK

No way! Tot ziens… I say.

FRENK lijkt af te gaan, maar komt meteen terug als ARIF hem iets vraagt.
ARIF

Heb je eigenlijk wel een klamboe, mees?

FRENK

Een klamboehoe? (doet gekke koe na )

MAX

Je weet wel… zo’n ding dat muggen tegenhoudt…

FRENK

Ik weet wat een klamboe is.

ARIF

En? Heb je er een?

FRENK

Ehm… (schudt hoofd) Nee.

MAX

Dat is van levensbelang in de jungle… met al die
muskito’s en malariamuggen.

BERNADET

Dat valt best wel mee?

MAX

(gaat door met opsommen, buiksprekend als
Dickie) … en giftige spinnen en schorpioenen en
prikkevers en olifanten…

MAYTHE en RIANNE stampen op hun koffers om ze dicht te krijgen. (op
de achtergrond) Daarna gooien ze ze op de grond. Nog steeds niet dicht.
Kleren vliegen er uit. Ze stoppen ze terug in de koffer, maar die sluit nog
steeds niet. JUF BERNADET neemt het voor meester Frenk op. Ze pakt
hem bij een schouder en kijkt schuin in zijn gezicht.
BERNADET

(wuift met haar hand) Welnee, joh… een moderne
Tarzanman heeft geen klamboe nodig.

MAX

(gaat door met opsommen) … opdringerige
juffertjes…

MEESTER FRENK wordt zenuwachtig van de opdringerige juf Bernadet.
FRENK

Eh, toch wel, hoor… ik ga er gelijk eentje halen.

FRENK verlaat het podium. JUF BERNADET kijkt hem dromerig na.
OMROEPER RENE

(in megafoon) Attentie, attentie… dames en
heren… Meester Frenk gaat een klamboe kopen!

BERNADET

(steekt duim op naar Rene) Dat doe je goed, joh!
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SCENE 3. OP SCHOOL
RÁMON komt op. Hij heeft twee tassen bij zich. Een grote rugtas en
een tas waar een (iglo)tent in zit (mag ook een speelwigwam zijn; zie
handleiding). Het is zwaar: hij zeult ermee.
MAX

Hoi, Rámon… ga jij ook naar de jungle?

RAMON

Pfff, nee… ik ga naar Frankrijk…

RAMON zet de tassen neer en puft en hijgt even.
ARIF

En? Mogen je ouders ook weer mee dit jaar?

LEF komt het podium op. Hij heeft nóg meer bagage bij zich.
RAMON

Yep. En Lef gaat ook mee.

IEDEREEN kijkt naar Lef.
LEF

Leuk, hè!

MAX

(tegen Lef) Jij bent de pakezel?

RAMON

Het wordt echt te gek gaaf! We gaan kanovaren.

De twee jongens laten tijdens de volgende dialoog hun spierballen zien. Ze
worden steeds stoerder in hun uitspraken. Ze zijn er helemaal klaar voor!
LEF

We gaan droppings doen!

RAMON

Elke dag vijf kilometer zwemmen!

LEF

Bergen beklimmen!

RAMON

Raften!

LEF

Een vlot bouwen en er mee wildwater varen!

RAMON

Bungee jumpen!

LEF

Een aap vangen!

RAMON kijkt LEF vreemd aan bij die laatste zin.
BERNADET

Nou, jullie liever dan ik. (tegen publiek) Ik moet er
niet aan denken!

RAMON

Ik heb dit jaar voor het eerst mijn eigen tentje…
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LEF

Hopelijk snurk je niet… want anders duw ik je naar
buiten!

RAMON

We moeten nog oefenen om die tent op te zetten.

LEF

Da’s een makkie. Ik ben zóóó vet handig!

MAYTHE en RIANNE zijn, een beetje moedeloos, op hun koffers gaan
zitten. Ze volgen hoe RAMON en LEF proberen hun tent op te zetten.
RAMON

(bekijkt de tas van alle kanten) Is dit wel een tent?

LEF

(haalt schouders op) Ik weet het niet… om eerlijk
te zijn: ik heb nog nooit gekampeerd…

RAMON

Watteh? Jij hebt nog nooit gekampeerd?

LEF

(schudt hoofd) Mijn ouders huren altijd een
chaletje…

MAYTHE

(wijst vanaf haar koffer ) Misschien moet je eerst
die rits openmaken.

RAMON

Rits? Zie jij een rits? (bekijkt tas van alle kanten,
LEF wijst naar rits) Oh, is dat een rits...

ARIF

(komt erbij) Ik help wel even. Ik weet precies...

RAMON

(onderbreekt hem) Nee! Ik doe het zelf.

RAMON duwt de rits naar beneden. LEF helpt om de tent eruit te halen. Er
liggen nu een tent, een paar stokken en een zak met lijnen en haringen op
de grond. LEF pakt een stok op en houdt een stuk tent vast.
LEF

Volgens mij moeten die stokken door die gaten.

RAMON

(geërgerd) Hé. Van wie is die tent nou eigenlijk?

LEF

Van jou. Maarreh...

RAMON

(pakt stok af) Niks te maren. Volgens mij moeten
die stokken door die gaten! (pakt ander stuk tent)

Let op: We slaan een stukje over; er wordt nog wat
door geruzied tussen Rámon en de anderen.
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Lied 2 (1 4): Eigenwijs
Alle leerlingen zingen ‘eigenwijs, eigenwijs’. Ramon zingt/rapt de
schuin geschreven antwoorden. Hij richt zich vooral op LEF en ARIF.
Eigenwijs, eigenwijs

Niet te geloven, dat zeg jij?
Eigenwijs, eigenwijs

En je hebt het over mij?
Eigenwijs, eigenwijs

Hoe kom je d’r toch bij?
Eigenwijs, eigenwijs

Want ’t maakt me écht niet blij!
Je bent zelluf niet goed wijs!!!


Na het lied draait RAMON zich om.
RAMON

En nou ga ik verder met mijn tent!

RAMON duikt weer onder het tentdoek. LEF en ARIF kijken elkaar aan. Ze
schudden hun hoofden, en gebaren dat het hem nooit gaat lukken.
MAYTHE en RIANNE stoeien verder met hun koffers. Ze gooien er een
kledingstuk uit. Maar er zitten nog steeds veel te veel kleren in…

SCENE 4. OP SCHOOL
MEESTER FRENK komt weer op. Hij sluipt vanachter het podium
op en houdt een klamboenet vast. Hij laat iedereen schrikken.
FRENK
BOEHHHH!!!

(stampt er bij op de grond) Klam

DE ANDEREN schrikken.BERNADET laat haar koekjes vallen. Ze veegt ze
weer bij elkaar.
MARCIA

Nou snap ik de naam… klamBOE! Dieren
schrikken alleen al van de naam!

BERNADET

Leuk hoor, meessiemees. Wil je nog een koekje?

FRENK

(schudt hoofd, kijkt met vies gezicht naar koekjes)
Nee, nee. Ik moet in vorm blijven… (doet
rekoefeningen) Voor het tijgeren in de jungle!

LEF

Ben je er helemaal klaar voor?
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FRENK

Yep. Vanaf morgen ga ik kruipen en sluipen…

BERNADET

Ik wou dat ik je kon zien tijgeren, meessiemees…
Laat ’s zien… (kijkt lief naar Frenk) Pliessieplies?

FRENK

Nee, juf, ik ga hier niet tijgeren! Voor geen goud…

ARIF

Hoe lang ga je weg, mees?

FRENK

Zo lang mogelijk! De volle zes weken!

BERNADET

Zes weken? Jij liever dan ik. (tegen publiek) Ik
moet er niet aan denken!

MAX

En wie past er op je huis?

FRENK

Niemand. Dat huis past wel op zichzelf! (slaat zich
op z’n dijen) Haha! Wat ben ik grappig!

BERNADET

(bezorgd) Kan dat wel?

FRENK

Tuurlijk kan dat. Het staat al jaren op hetzelfde
plekkie! (slaat zich op zijn dijen) Hahaha, ik kom
niet meer bij!

MARCIA

Moet er niks verzorgd worden?

FRENK

Nee, hoor. Behalve wat huismijt en muggen, is er
niets in mijn huis dat leeft.

MAX

Geen hond? Geen kat? (buikspreekt als Dickie)
Geen knuffelbeer of varken?

FRENK

(schudt hoofd) Nog geen wandelende tak. Zelfs
geen plant. Niks. Nada. Niemendal!

BERNADET

Dat klinkt goed… (denkt even na ) eenzaam.

LEF

(tegen meester ) En de tuin? Heb je geen planten?

FRENK

Niks. Nada. Niemendal. Alleen wat gras. Een paar
vierkante metertjes.

MARCIA

En wie zorgt daarvoor?

FRENK

(wuift weg) Pfff. Niemand natuurlijk. Niet nodig.
Het is echt een minipienie tuintje.

MAX

Niemand? Dat kun je niet maken, mees.
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ARIF

Straks overwoekert het gras en onkruid je hele
minipienie tuin… En het minipienie tuintje van de
buren!

MARCIA

Daar krijg je problemen mee!

BERNADET

Zeker als meester. Dan heb je toch een
voorbeeldfunctie…

LEF

En in de zomer… dan groeit dat gras als… eh…
(denkt na ) gras! Jungle aan huis!

FRENK

(wuift weg) Valt best mee…

BERNADET

Je hebt wel een voorbeeldfunctie, mees…

LEF

Asfalteren, mees, da’s het beste!

MARCIA

Misschien kunnen de buren je gras maaien, mees?

FRENK

M’n buren? Die zijn afschuwelijk! Die klagen
alleen maar… die klagen al als er paardenbloemen
in mijn gazonnetje opkomen… of klavertjes vier…

MAX

Dan zou ik helemaal maar oppassen, mees…

MARCIA

Straks schakelen ze de Fietsende Rechter in.

FRENK

(bang) De Fietsende Rechter?

ALLEN

(knikken) Jaha! De Fietsende Rechter!

FRENK

Daar ben ik niet bang voor,
hoor. Daar fiets ik keihard
voor weg!

BERNADET

Doe maar niet zo stoer,
meessiemees.

ARIF

Want als je buren daar een
aanklacht indienen, heb je een
megagroot probleem! En da’s
niet minipienie…

ALLE ANDEREN knikken: ze zijn het er mee eens!
FRENK

(denkt na ) Hmmm… de
Fietsende Rechter… ze zijn er
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toe in staat…
MARCIA

(wrijft in handen) Dat wordt een héérlijke
burenruzie… Live op tv! Joepie! Ik heb er al zin in!

LEF

En ze krijgen zekers te weten gelijk, mees! Je had
iets moeten regelen voor die tuin van je!

FRENK

(zenuwachtig) Ja, ja, hou maar op... misschien
hebben jullie gelijk… Ik regel wel wat.

LEF

Asfalteren, mees, da’s het beste!

FRENK

Wie wil mijn gras een paar keer maaien in de
vakantie?

IEDEREEN kijkt een andere kant op.
LEF

Irritant hoor, mees… Als ik zelf niet op vakantie
was, dan zou ik het natuurlijk graag doen… Wie
kan meester helpen? Het is maar voor zes weken…

Nog steeds kijkt iedereen een andere kant op.
Op dat moment slaat RAMON weer om met zijn tent. Er klinkt eerst een
luide kreet (‘WHAAAHHHH!!!’) Dan komt hij met een heel treurig gezicht
naar buiten gekropen. Van schrik laat BERNADET haar koekjes weer
vallen. Ze veegt ze weer bij elkaar.
Direct daarna schieten de koffers van MAYTHE en RIANNE open. Hun
kleren vallen op het podium. Ook zij schreeuwen het uit en kijken kwaad.
MAYTHE & RIANNE Whaaahhhh!!! Dit lukt nooit!
FRENK

(verbaasd) Wil nou helemaal niemand mij helpen?
Ik dacht dat ik jullie wel wat hulpvaardigheid had
bijgebracht het afgelopen jaar…

RAMON

(treurig) Ze willen mij niet eens niet helpen…

ARIF en LEF kijken nu heel vals en vol ongeloof in Ramons richting.
MAYTHE

En ons laten ze ook maar stoeien met onze
koffers…

RIANNE

Niemand helpt ons… niemand! Zo irri, irri, irritant!

RAMON

Echt irritant!

MAYTHE & RIANNE & FRENK & RAMON
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Ja, vreselijk irritant!!!

RAMON, MAYTHE en meester FRENK gaan bij elkaar staan. Ze spelen de
hoofdrollen in het volgende lied. Ze mogen het lekker overdrijven: alsof
hen vreselijke rampen overkomen…

Lied 3 (1 5): Irri, irri, irri, irritant
Het is zo irri, irri, irri  zo vreselijk irritant!
als je heel erg in de knoop zit en er is niemand…
om jou uit die knoop te helpen
of vriendelijk te zijn
als iedereen je maar laat stoeien
is dat zwaar en doet dat pijn…
Dat is zo irri, irri, irri… zo vreselijk irritant!
Dat is zo irri, irri, irri… irritant!
Het is zo irri, irri, irri  zo vreselijk irritant
als je heel diep in de put zit en er is niemand…
om jou weer omhoog te helpen
of vriendelijk te zijn
als iedereen je maar laat klauteren
is dat zwaar en doet dat pijn
Dat is zo irri, irri, irri… zo vreselijk irritant!
Dat is zo irri, irri, irri… irritant!
(gefluit)
Het is zo irri, irri, irri  zo vreselijk irritant
als je in ’t diepe bent gevallen en er is niemand…
om jou aan de kant te helpen
of vriendelijk te zijn
als iedereen je maar laat spartelen
is dat zwaar en doet dat pijn!
Hé, hé, hé, wees niet zo irri, irri, irritant
als jij iemand in nood ziet reik hem dan je hand
je kunt hem vast wel helpen
en vriendelijk voor ’m zijn
als je alleen al maar je best doet
is dat voor die ander fijn!
(gefluit)
Dat is niet irri, irri, niet irri, irritant (5x)
je bent de held… de held van het lahahahahand!

Tijdens het lied worden de problemen opgelost. De koffer van MAYTHE
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wordt dichtgedaan door MARCIA. En LEF en ARIF zetten samen de tent
van RAMON op. Alleen het probleem van meester FRENK blijft bestaan.


MEESTER FRENK zakt in de strandstoel. Verdrietig.

Let op: we slaan weer een stukje over: meester Frenk
belt Tuinbureau Korte Sprietjes om hem te helpen.

SCENE 5. OP SCHOOL
Taxichauffeuse NIKA komt op. Ze heeft een pet, die bijna over haar
ogen valt. En ze kijkt van onder de rand om zich heen.
NIKA

Wie heb er hierro een taxi besteld?

JUF BERNADET loopt op de chauffeuse af.
BERNADET

Volgens mij niemand… (biedt schaal aan) Wil je
een koekje? Ik heb ze zelf gebakken.

NIKA

Nou, dat ziet er toppie uit, meid! Lekker, hoor!

RENE

Ik zal het wel even omroepen. (in megafoon)
Dames en heren… ladies and gentlemen… er staat
een taxi klaar!

NIKA graait wat van de schaal af en stopt het gelijk in haar mond.
BERNADET

Als je wilt kun je daar wachten. (wijst op stoelen)

NIKA

Goed plan! (kauwend) Meid, wat bak je trouwens
lekker! Het smaakt fantastisch! Alsof er een stoet
engeltjes door m’n mond huppelt!

BERNADET

(verlegen) Dank je wel…

NIKA

Nou… ik neem aan dat ik niet de eerste ben die jou
complementieert met je bakkunsten…?

BERNADET

(lacht onzeker ) Hèhè… nee, natuurlijk niet… ik
krijg dagelijks complimentjes…

NIKA laat zich in een van de stoelen zakken. Ze pakt gulzig nog een koekje
als BERNADET de schaal voor houdt.
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NIKA

Wat een heerlijkheid, meid, wat een heerlijkheid!
Ut lijk wel vakantie!

SCENE 6. OP SCHOOL
MEESTER FRENK komt op. Met de telefoon nog in zijn hand. Hij
kijkt tevreden. Dan klinkt er plotseling een hard geluid.

Geluid 4 (1 6). Sirenes
IEDEREEN schrikt ervan op. BERNADET laat haar koekjes vallen,
en veegt ze even later weer bij elkaar.
FRENK

(roepend) Ze komen eraan!

MARCIA

(angstig) Wie komen eraan? Moeten we ons
verstoppen?

ARIF

Moeten we op de grond gaan liggen?

Twee tuinmannen (BOB en SARAH) komen op. Ze dragen groene overalls
en hebben tuinspullen bij zich. Een hark, een schop, een heggenschaar, een
klein grasmaaiertje. BOB heeft een flinke baard, SARAH vrolijke krulletjes.
BOB

Wie heeft het alarmnummer gebeld?

SARAH

We zijn direct in onze auto gesprongen.

BOB

(kijkt op horloge) Binnen drie minuten hier naartoe
geracet!

SARAH

Wiens tuin verkeert in nood?

MEESTER FRENK steekt aarzelend zijn vinger op.
BOB

U heeft een spoedklus?

SARAH

Uw tuin verkeert in acute nood?

FRENK

Nou ja, eh… acute nood…

MAX

Echwel! (houdt knuffel voor zijn hoofd en doet
alsof hij buikspreekt met Dickie) Meester Frenk
gaat morgen zes weken op vakantie.

BOB en SARAH ‘voeren een vreselijk overdreven nummertje’ op.
BOB

Oh, wat verschrikkelijk!
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SARAH

Van die egoïstische baasjes die hun tuintje eenzaam
en alleen achterlaten.

BOB

Neem dan geen tuin, zeggen wij dan.

SARAH

Zo is dat… een tuin heeft ook gevoel!

MAX voert een kleine act op met zijn knuffel.
MAX

Hoor je dat? (‘buikspreekt’) Eh, ja… een tuin heeft
ook gevoel (weer als Max) Goed onthouden,
Dickie! (‘buikspreekt’) Zal ik doen, Max.

BOB en SARAH kijken elkaar serieus aan. MEESTER FRENK bekijkt eerst
Max/Dickie en daarna de tuinmannen met verbazing.
FRENK

Eh, ja, ja… Wat hebben jullie te bieden?

BOB

Poeh, dat is nogal een waslijst… Heb u effe?

SARAH pakt een grote heggenschaar en knipt ermee in de lucht.
SARAH

We millimeteren gazons… we snoeien bomen in de
grappigste vormen…

BOB

We ontluizen struiken… we ontslakken de aarde…

SARAH

En we geven bloemetjes alle liefde die ze nodig
hebben…

FRENK

Klinkt goed. Jullie maaien ook gras?

BOB en SARAH knikken overdreven enthousiast.

BOB en SARAH

Natuurlijk, mister!
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ARIF

Ik zei toch al dat het gigantische helden zijn!

BERNADET

Hmmhelden… de rekening zal ook wel giga zijn?

Let op: we slaan een stukje over: de rekening blijkt
inderdaad gigahoog te zijn. Meester Frenk ziet het niet meer
zitten…

SCENE 7. OP SCHOOL
JUF BERNADET legt een hand op een schouder van FRENK.
BERNADET

Ach meessiemees, niet zo somber… er is vast nog
wel iets te regelen…

FRENK

Ja. (knikt) Ik zal mijn reis annuleren… Wat kan ik
anders?

MARCIA

Je moet een plan B bedenken!

FRENK

Een plan wát? Waar heb je het over?

MARCIA

Een plan B. Als iets niet lukt, bedenk dan een plan
B. Dat zegt mijn vader altijd. Hij heeft dat zelf ook
gedaan.

ARIF

Hoezo? Wilde jouw vader gaan tijgeren in de
jungle? (schudt hoofd) Arme tijgertjes…

MARCIA

Nou nee, maar eh… niet gaan lachen, hè? Mijn
vader wilde vroeger zanger worden…

ARIF

(stomverbaasd) Jouw vader? Zanger? Met die eh…
bijzondere stem van hem? (houdt handen op oren)

MARCIA

Hij heeft een beetje een schorre stem, maar verder
valt het toch wel mee?

ARIF

Valt wel mee? Valt wel mee? Vind je? De bejaarde
teckel van mijn oma zingt nog minder vals!

MARCIA

(haalt schouders op) Any way…. Hij is iets heel
anders gaan doen. Hij zingt nu alleen nog in de
badkamer…
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ARIF

Ik heb, any way, medelijden met jullie buren…

MAX

Als de Fietsende Rechter daar achter komt!

LEF

Die krijgt het nog druk op z’n fietsje.

RAMON

Hopelijk heeftie een racefiets.

RIANNE

Mijn moeder heeft trouwens ook een plan B
bedacht. Zij wilde eerst piloot worden.

MAYTHE

Jouw moeder? Piloot? Whaahhh! Ik zou bij haar
nog niet achter op de fiets durven…

RIANNE

(verbaasd) Waarom niet?

MAYTHE

Zo’n chaoot als jouw moeder… Levensgevaarlijk!
Zeker in het verkeer.

RIANNE

Ze is nou kleuterjuf. Dat vindt ze ook fantastisch.
En ze doet het perfect!

BERNADET

Het is goed om dromen te hebben… alleen moet je
ze soms een beetje aanpassen!

Lied 5 (1 7): Plan B
Het lied kan door iedereen gezongen worden. Het mogen solo’s zijn:
Marcia zingt het eerste couplet, Rianne het tweede en Maythe het derde.
Mijn vader wilde zanger zijn
Een vet beroemde ster
Maar met die schorre stem van hem
Bracht hij het niet zo ver
Hij was eerst wel verdrietig
Maar was er snel weer bovenop
Hij is ambtenaar geworden
En dat vindtie ook heel top!
(refrein) Oowwwhhh… Lukt het niet? Wil het niet? Gaat het niet oké???
Je mag even sniffen – en je mag even snuiven
Maar bedenk dan… ja, ga dan… voor jouw Plan B
Mijn moeder wilde piloot zijn
In een jumbo de wereld rond
Ze bleek hoogtevrees te hebben
En blijft liever aan de grond
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Ze was eerst wel verdrietig
Haar droom vervlogen in de wind
Ze is kleuterjuf geworden
Wat ze ook een topjob vindt!
(refrein)
En ik, ik wilde dokter worden
Mensen redden elke dag
Maar ik ben laatst flauw gevallen
Toen ik twee druppels bloed ergens zag
Ik was eerst wel verdrietig
Voor mij geen scalpel, geen O.K.
Ik ga nu filmster worden
Omdat ik graag in de spotlights sta!
(refrein) oké?
En als Plan B niet lukt… dan plan C… Plan D… Plan E…


MEESTER FRENK klapt na afloop voor de zangers.
FRENK

Ik vind het best leuk bedacht… Maar wat moet
mijn plan B dan worden? Ik zou morgen al
vertrekken.

MAYTHE

Dat tuinbureau was in ieder geval niks.

ARIF

Daar is meester te zuinig voor…

MAX

Ze zeiden dat u nog beter een geit kunt kopen…

FRENK

Een geit? Wat moet ik met een geit? Ik haat
hoefdieren!

LEF

Asfalteren, mees, da’s het beste!

MAYTHE

Geiten zijn fantastische grasmaaiers!

Even is het stil. MEESTER FRENK denkt erover na en is dan plotseling
heel enthousiast.
FRENK

Dat is inderdaad een fantastisch idee! Waar haal ik
een geit vandaan?

MARCIA

Meester! Vijf seconden geleden zei je nog dat je
dieren haat!
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FRENK

Hoe kom je erbij? Dat was een grapje! Ik ben gek
op dieren. Waar koop je een geit? Bij
AppieHappie?

ARIF

Niet als je een levende geit zoekt, mees…

MAYTHE

Misschien kun je er eerst eentje lenen? Om te
oefenen… Moest ik ook toen ik een hamster wou…

MAX

Waar leen je een geit? (buikspreekt als Dickie)
Misschien kanie ook wel een beer lenen?

RIANNE

Op de kinderboerderij hebben ze er een heleboel!
Je kunt ze altijd bellen.

FRENK

(denkt na, wordt steeds enthousiaster ) Dat is een
strak plan! Een heel strak plan. Ik bel gelijk! Ik
geef mijn dromen nog niet op!

LEF

Dapper, mees!

BERNADET

Tarzan gaf ook nooit op… Zeker niet als Jane in
gevaar was… (droomt weg) Zelfs voor krokodillen
ging hij dan niet op de vlucht.

FRENK

(knikt, en gaat stoer rechtop staan) Ja! Wat nou
‘reis annuleren’? Wat nou ‘plan B’? Ik ga gewoon
voor mijn plan A!

FRENK gaat bellend af. JUF BERNADET kijkt hem hoofdschuddend na.
BERNADET

Een geit… Nou, hij liever dan ik. (tegen publiek) Ik
moet er niet aan denken!

RENE

(in megafoon) Attentie, attentie… dames en
heren… ladies and gentlemen… Meester Frenk
gaat een geit kopen… Ik herhaal: meester Frenk
gaat een geit kopen!

SCENE 8. OP SCHOOL
TAXICHAUFFEUR NIKA staat op uit de stoel.
NIKA

Is er nou al bekend wie hierro een taxi nodig heb?

JUF BERNADET loopt op NIKA af.
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BERNADET

(schudt hoofd) Volgens mij niet… Wil je nog een
koekje?

NIKA

Daar zeg ik geen nee tegen. Ha! Ik val hier met
m’n neus in de koekkies!

NIKA graait nog wat van de schaal en stopt het gulzig in haar mond. De
ANDEREN bekijken dat met ‘vies’ gezicht. RENE pakt de megafoon weer.
RENE

Zal ik nog ’s omroepen dat er een taxi is?

NIKA

(gebaart) Welnee, joh, niet nodig. Ik heb geen
haast. (neemt koekje, gaat met volle mond verder )
Het is hier fantastisch! Een koekjesparadijs! Ik
snap wel dat iedereen hier zo vrolijk is…

NIKA neemt weer plaats in de stoel en zakt er lekker lui in weg.
DEMI komt weer op. Ze ziet er nog steeds niet erg vrolijk uit.
DEMI

(wuift slapjes met haar hand) Hallo…

ALLEN

(enthousiast) Hé hallo, Demi!

DEMI blijft nu op het podium. DE ANDEREN kijken elkaar verbaasd aan.
ARIF

(tegen Demi) Blijf je deze keer wel?

MARCIA

Moet je niet weg?

ARIF

(gebaart met hand) Vort, vort!

BERNADET

Arif! Doe niet zo gemeen!

DEMI

(haalt schouders op) Pfff…

BERNADET

Volgens mij ben je vandaag niet zo vrolijk?

DEMI schudt haar hoofd.
MAYTHE

Demi is een beetje depri…

RIANNE

Depri Demi…

MARCIA

Wat is er aan de hand, Deem?

MARCIA loopt naar DEMI toe en legt een hand op haar schouder.
LEF

Is je fiets kapot?

DEMI

(schudt hoofd) Nee, die doet het nog gewoon.
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RAMON

Is je konijn aan de diaree?

DEMI

(schudt hoofd) Ik heb geen konijn.

MARCIA

Oh, ik weet het. (ze steekt haar vinger omhoog) Je
hebt liefdesverdriet! Heb ik ook zo vaak!

ARIF

(kijkt haar verbaasd aan) Heb jij dat ook zo vaak?

MARCIA

Gehad, bedoelde ik… heb ik zo vaak gehád…

DEMI

(schudt hoofd) Ik ben nog nooit verliefd geweest.

BERNADET

Ik geef het op. Wat is er dan aan de hand?

DEMI

(haalt schouders op) Weet niet… ik heb gewoon
geen zin in vandaag…

LEF

Morgen is het vakantie! Heb je daar wel zin in?

DEMI haalt haar schouders op.
ARIF

(tegen Demi) Ga jij nog weg? Op vakantie?

DEMI

(niet enthousiast) Naar België… We vertrekken
morgenochtend al…. kamperen op een
vakantiepark…

BERNADET

Nou, jij liever dan ik… (tegen publiek) Ik moet er
niet aan denken…

MAX

Juhuf! (zucht overdreven) Doe ’s effe tactisch!

BERNADET

Eh, ik bedoel… (overdreven enthousiast) Wat leuk!
Kamperen in een vakantiepark! Da’s mijn droom!

DEMI

En daarna begint de nieuwe school… en dan kom
ik hier nooit meer terug… (snikt overdreven)
Boehoehoe… (snuit in zakdoek)

ARIF

Dat is toch geweldig?

MAX voert weer een act op.
MAX

(als Dickie) Waarom huilt ze nou? (als Max) Ik
denk van geluk. Omdat ze zo blij is dat ze straks
van deze school af is… (als Dickie) Ah! Nou
begrijp ik het!
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LEF

(verbaasd) Huil je van geluk?

DEMI schudt haar hoofd. En snuit haar neus.
BERNADET

(begint het te begrijpen) Aha… je vindt het
moeilijk om afscheid te nemen?

DEMI

Misschien… ik heb altijd moeite met nieuwe
dingen…

MARCIA

Ik vind het ook spannend, hoor!

ARIF

Volgend jaar zijn we weer de kleinsten op school…

BERNADET

(knikt) Dan zijn jullie de brugklassmurfen…

LEF

(overdreven) Als ze ons maar niet vertrappen…
Whaaahh!!

DEMI

Als ik er alleen al aan denk, juf, krijg ik buikpijn…

MARCIA

Mogen we niet nog één jaartje blijven, juf?

BERNADET

(schudt hoofd) Nee. Dat kan echt niet.

DEMI

(smekend) Ah, pliessieplies? Dan zullen we heel
erg goed ons best doen!

BERNADET

(lijkt even na te denken, dan kordaat) Nee. Om hier
te mogen blijven, had je juist minder goed je best
moeten doen! (slaat arm om Demi heen) Ben je
vaak zo verdrietig?

DEMI

Mwah, soms… als er iets spannends voor de deur
staat… de tandarts… m’n verjaardag…
schoolkorfbal…

MAX

Ik snap al dat gestress niet, hoor… (tegen publiek)
Daar zou ik nou zo gestrest van raken…

DEMI

Maar het is meestal na een dagje al weer over.

BERNADET

Gelukkig.

DEMI

(knikt) Ja. En weet je… één dagje somber zijn is
helemaal niet erg…. het is soms wel eens lekker
om te mopperen…

MAX

Meen je dat?
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DEMI knikt.
BERNADET

Dus we hoeven ons geen zorgen over je te maken?
Morgen ben je weer happy?

DEMI

Echt wel!

RIANNE

Happy Demi?

DEMI

Zeker weten!

Lied 6 (1 8): Happy Depri
Happy Depri!
Soms word je ’s ochtends wakker
Met je haren in de klit
Je ogen niet goed open
met slaapprut dicht gekit
Geen schone onderbroeken
Het wcpapier is op!
Je kruipt met tegenzin naar school toe
Iedereen zeurt aan je kop
(refrein) Vandaag is een mooie dag… om depri te zijn
heerlijk somberen, lekker mopperen
Dat is soms best fijn
Morgen is het anders
dan is er zonneschijn
Tomorrow ben ik niet meer depri
Dan zal ik weer gewoon happy zijn!
En dan heb je zo’n leuke meester
Die grappen maken wil
Je moet er meestal hard om lachen
Maar vandaag denk je: wees ’s stil!
Je was zó graag in bed gebleven
Je lacht vandaag een keer niet mee
Met je vrienden wil je niet praten
Je verstopt je op de wc
(refrein)
En als de school dan straks uit is
Moet je weer treurend terug naar huis
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Daar zit je moeder met een koekje
En aardbeienthee voor de buis
Ze vraagt: was ’t leuk op school
En: Wil je een kopje thee?
Maar jij denkt: please, laat me met rust
… vandaag doe ik ’s een dagje niet mee!!!
(refrein)
HAPPY DEMI!!!


Na het lied buigt DEMI uitgebreid. Ze geeft een hand aan juf BERNADET.
DEMI

Ik moet gaan… Morgen vroeg rijden we al weg.

BERNADET

Fijne vakantie, Deem!

DEMI

Ik kom volgend jaar mijn rapport laten zien, juf.

BERNADET

(steekt duim op) Je haalt vast allemaal tienen!

DEMI zwaait en loopt naar de rand van het podium.
RENE

(in megafoon) Attentie, attentie. Dames en heren…
Ladies en gentlemen… Demi gaat vertrekken…
naar België!

IEDEREEN zwaait en roept vrolijk door elkaar heen.
ALLEN

Daaahhaaaaaggg! Fijne vakantie!! Daaahhaaaagg!

DEMI zwaait ook nog een keer enthousiast.
DEMI

Jullie ook een fijne vakantie! (ze gaat af)

MAYTHE en RIANNE kijken elkaar hoofdknikkend aan.
MAYTHE

Ze is echt een happy depri.

RIANNE

Ik word er gewoon jaloers van… ik wil ook wel
eens een dagje depri zijn…

MAYTHE

(denkt daar even over na ) Zal ik dan maar onze
vriendschap opzeggen?

RIANNE

Tsss… alsof ik daar depri van word…

MAYTHE

Oké. (denkt na ) Dan doe ik het maar niet…
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RIANNE

(glimlacht) Ha, je bent een topmeid!

MAYTHE en RIANNE geven elkaar een high five. Daarna zwaaien ze naar
juf BERNADET.
MATYHE & RIANNE Wij gaan ook, juffie! Ciao, ciao!
RENE

Ho, ho, wacht effe! (pakt megafoon erbij) Attentie,
attentie, dames en heren… Ladies and gentlemen…
Matyhe en Rianne gaan vertrekken… naar Italië!

IEDEREEN zwaait en roept vrolijk door elkaar heen.
ALLEN

Daaaahaaaaaggg! Fijne vakantie! Daaaahhhaaaggg!

MAYTHE en RIANNE verlaten vrolijk arm in arm en met hun koffers in
handen het podium.
================================================

Hier komt een tussenscène. Deze scène kan worden opgevoerd door grote
groepen en worden weggelaten door kleine groepen.
RENE

(in megafoon) Attentie, attentie… Deze musical
wordt opeens onderbroken door een commercial
break!

Er klinkt swingende muziek (een hit van het moment dat de musical wordt
opgevoerd). Er komt een dansende groep stewardessen en stewards op. Het
kan een hele grote groep zijn. Maar in ieder geval zijn er: FLYTH,
AIRLEY, BLUENEY, PLEENIE. Ze zijn allemaal gekleed in nette pakjes.
Allemaal dezelfde kleuren. Ze hebben grote tassen bij zich. Voor de dialoog
begint, voeren ze een uitgebreide ‘vliegersdans’ op.
FLYTH

Wilt u deze zomervakantie ook goedkoop vliegen?

ALLEN

(roepend) Wees geen domme geit… Vlieg met
FreeFlight!

AIRLEY

Bij FreeFlight heeft u altijd een eigen plek!

BLUENEY

En meer dan genoeg ruimte! Ook voor uw benen!

PLEENIE

Geen last van vervelende mensen naast u.

FLYTH

Mensen die naar zweet stinken…

ALLEN

(knijpen neus dicht) Bweeehhhh!

AIRLEY

Mensen die snurken…
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ALLEN

(bedekken oren) Whaaahhhh!!!

BLUENEY

Mensen die smakken tijdens hun vliegtuigprak…

ALLEN

(trekken vies gezicht) Bweeehhhh!!

PLEENIE

Of mensen die te veel ruimte innemen…

ALLEN

(blazen hun wangen op, maken zich breed)
Aaaaahhhh…

FLIGHT

Nee, met FreeFlight heeft u al die problemen niet!

ALLEN

(roepend) Wees geen domme geit… vlieg met
FreeFlight!

De STEWARDS en STEWARDESSEN halen grote houten stokken (of
roeispanen) uit hun tassen. Ze leggen die op hun schouders. Alsof het
vleugels zijn.
AIRLEY

U heeft uw eigen vleugels al vanaf 99 euro!

BLUENEY

Daarmee vliegt u naar elke plek waar u heen wilt…

PLEENIE

Reizen met FreeFlight… Zo goedkoop vlieg je
nergens!

ALLEN

(roepend) Wees geen domme geit… vlieg met
FreeFlight!

Er klinkt swingende muziek. De stewards en stewardessen gaan dansend af.
(in megafoon) Deze reclame werd u aangeboden
door FreeFlight… We gaan nu weer verder met de
musical.
===================================================
RENE

Vanaf hier loopt de scène gewoon door. Alle spelers van voor de
tussenscène komen het podium weer op.

SCENE 9. OP SCHOOL
MEESTER FRENK komt op. Hij kijkt om zich heen.
FRENK

(snuft, snuift, trekt vies gezicht) Ruiken jullie dat
ook? Het stinkt opeens zo.

BERNADET

Je moet dat apenpakkie af en toe wel wassen…

ARIF

Volgens mij zijn het de koekjes van juf…
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FRENK

Nee, nee. Hou ’s op met grappen maken! Volgens
mij ruik ik…

Geluid 7 (1 9). Een geitje
FRENK

… GEIT!

Er komen een BOER en een BOERIN (het echtpaar WIEBREN en NETTY
DRAAISMA) op, samen met een geitje (FIETJE; zie handleiding!).
De DRAAISMA’S praten in dialect.
Meester FRENK doet automatisch eerst een stapje achteruit en snuift met
z’n neus: hij houdt niet echt van geiten. Maar dan herstelt hij zich.
FRENK

Ah, wat leuk! (kijkt naar geit) En wat een lief
geitje! (snuift met blij gezicht) En wat ruik je…
(snuift nog eens) …lekker eh… geitachtig!

Meester FRENK loopt ernaartoe. En steekt z’n hand uit om het beest te
aaien. Hij trekt zijn hand weer terug als het beest naar hem toe beweegt.
NETTY

Fietje ies ien skattie.

FRENK

Hm… (herhaalt) Fietje. En is Fietje te koop?

WIEBREN

Jie mag Fietje ook liesen.

BERNADET

Liesen?

NETTY

Joa. Na de zomer niem’n wie ’r dan weer tierug.

MAX

Handig, mees!

FRENK

Dat is fantastisch! Dan wil ik hem graag zes weken
leasen.

WIEBREN

Hiem?

FRENK

Ja! Hiem!

RAMON

Hiem?

FRENK

(begrijpt er niks van) Dat zeg ik toch: hiem!

NETTY

’t Is gien hiem. Fietje ies een hier!

FRENK

Een hier? Waar dan?

WIEBREN

(legt uit) Fietje is een miesje… een vrouwke…
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ARIF

Fietje is een geit, mees. Geen bok…

FRENK

(wuift met z’n hand) Ah… dat maakt mij helemaal
niks uit… ik vind hem nou al leuk.

FRENK pakt het touw van Fietje beet, en trekt de geit naar zich toe.
NETTY

’t Ies zwaor om afschied te moeten niemen…

MARCIA

Demi vond afscheid nemen ook al zo moeilijk.

WIEBREN en NETTYDRAAISMA aaien Fietje nog een keer, en lopen dan
weg. MEESTER FRENK houdt de geit dicht bij zich.
WIEBREN

’t Ies een biezonder biessie, hè…

NETTY

Joa, dat is ’t.

WIEBREN

Joa, en ’t ies ien raor biest.

NETTY

Joa, dat is ’t ok!

FRENK bekijkt de geit vol verbazing van alle kanten.
FRENK

Raor? (paniekerig) Ik hoef hem
toch niet te melken?

LEF

’t Is een haar, mees!

WIEBREN

Nie hoor, Fietje ies viels te oud veur melk…

FRENK

En borstelen? Of roskammen. Z’n staart couperen?
Dat hoeft toch ook niet, hè?

NETTY

Nai joh… Moar, jie mot ien dieng wol wieten…
(steekt één vinger in de lucht)

FRENK

Oh ja, wat moet ik weten
over Fietje?

WIEBREN

Fietje lust gien gras…

NETTY

Nog gien sprietje!

WIEBREN en NETTYwillen weglopen. FRENK
houdt ze tegen.
FRENK

Wat zeggen jullie nou?
Hij lust geen gras? (wijst
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op Fietje) Dat beest lust geen gras?
WIEBREN en NETTYschudden hun hoofd.
WIEBREN

Klopt as ien bus!

NETTY

Nog gien sprietje. Lust Fietje.

WIEBREN

Zie iest allergiesch!

BERNADET

(verbaasd) Een geit die allergisch is voor gras?

WIEBREN

Fietje wordt hielegaar gek van gras!

FRENK

Ho, ho, ho! (zwaait met handen) Maar dan wil ik
hem niet, hoor.

NETTY

Wie hebben ien diel!

WIEBREN

Diel ies diel!

FRENK

Hij moet wel gras eten… anders heb ik er niks aan.

NETTY

Wie hebbun ok nog wiel ien koe!

WIEBREN

Die iest niet allergiesch veur gras.

MAX

Dat is ook leuk, mees… een koetje!

BERNADET

Die kun je wél melken.

FRENK

Neehee… (overdreven treurig) boehoe… ik wil
geen koehoe… ik wil op vakantie… verder niks…

NETTY

Nou, voorut met die giet…

WIEBREN

Dan niemen wie d’r wel wier mit.

WIEBREN DRAAISMA wil Fietje meenemen, maar de geit wil eerst niet. Ze
blijft stokstijf staan. Dicht bij meester Frenk.

Geluid 8 (20). Een geitje
NETTY

Ow, ze viendt joe leuk, miester!

WIEBREN

Zie liekt wel verliefd, mies!

Daar schrikt FRENK van, en hij duwt de geit snel bij zich vandaan.
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FRENK

Ik vind jou ook leuk, Fietje… Echt! (duwt harder )
maar nu moet je mee met je baasjes… (slaat de geit
op achterwerk) Huphup… vurt en wiegwiezen!

WIEBREN en NETTYDRAAISMA gaan af. Met Fietje tussen hen in. Ze
moeten flink trekken om het beest mee te krijgen.
Let op: We slaan wat over. Meester Frenk denkt niet dat hij
nog op vakantie kan. Ondertussen komt er iemand op met een
duikbril op zijn hoofd. Het blijkt Melis te zijn, die gaat
diepzeeduiken op Bali. Hij wil later ook duiker worden. Max
geeft toe wat hij later wel wil worden.
MAX/DICKIE fluistert iets in haar oor. MARCIA kijkt geschokt.
MARCIA

Echt waar?

MAX/DICKIE knikt. MARCIA kijkt nog steeds geschokt.
ALLEN

Watteh? Vertelluh? Wat wil Max worden?

MAX

(vinger op lippen tegen Marcia ) Stttt!

MARCIA

(boos tegen Max/Dickie) Ik heb het toch beloofd.
Natuurlijk ga ik niet vertellen dat jij onderwijzer
wilt worden… (slaat hand voor haar mond)

ALLEN

(verbaasd) Onderwijzer?

MAX

(knikt) Yep. Meester. In het basisonderwijs.

Meester FRENK kijkt even op en steekt zijn duim omhoog.
ARIF

Meester? Heb je nog niet lang genoeg op school
gezeten?

BERNADET

Nou, jij liever dan ik… (tegen publiek) Ik moet er
niet aan denken!

LEF

Teachers, man… daar moet je voor uitkijken!

MAX

Valt best mee… zonder meester en juffen hadden
wij niet eens leren lezen.

MARCIA

(knikt) Leerkrachten vallen best mee.

RAMON

Maar je moet ze wel in de gaten houden…
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LEF

Net zoals ze ons in de gaten houden…

Lied 9 (21 ): De Teacher Rap
Tijdens dit lied legt Max zijn knuffel Dickie weg. Hij pakt een lange
liniaal en zwaait daarmee als een echte ‘teacher’ de maat. MAX vergeet
aan het eind van het lied zijn knuffel later weer op te pakken. De anderen
zitten op stoeltjes en aan tafeltjes, als (brave) leerlingen.
Hé, hé, teachar!!!
(refrein) De teacher, de leerkracht, de meester, de juf
Je hebt ze in soorten en maten
Ze staan voor de klas, en ze lijken soms duf
Maar ze houden je goed in de gaten

(2x)

Ze zitten uren op hun stoel, man
Ze weten echt een boel, man
Ze hebben taalgevoel, man
Ze zijn niet zo erg cool, man
Ze zijn niet modieus
en veel te serieus
Ze graven in hun neus
Dat meen je toch niet heus?
(refrein)

(2x)

Ze zitten vol van vriendelijkheid
Ze teachen al een eeuwigheid
en zijn niet bij de tijd
En hun spullen altijd kwijt
We kennen ze acht jaar, man
Ze werken langs elkaar, man
Ze hebben vet haar, man
Doe ’s effe niet zo raar, man!
(refrein)
Onze teachers zijn coolbloedig… en kunnen goed de orde bewaren
Behalve als je ze plaagt… en begint over grijze haren! (whhhaaaaahhh!!)
(refrein)
Teachar!

(3x)
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Let op: Hierna vertrekt Melis op vakantie. Taxichauffeuse
Nika vertrekt naar haar klant (andere school bij jullie in de
buurt) en Lef geeft toe dat hij eigenlijk niet zo goed met
Rámon mee durft op vakantie…
RAMON

We zouden gaan kanovaren… droppings doen…
bergbeklimmen… Samen in één tentje!

LEF

Ik heb nog nooit gekampeerd…

FRENK

Je hebt helemaal gelijk, Lef… blijf lekker thuis…
Ik weet iets veel leukers voor jou!

RAMON

Kom op, man! Het wordt te gek! Met z’n tweetjes
in een tent… Lachen!

LEF

Het lijkt me ook best wel leuk… maar ik denk dat
ik niet kan slapen als jij snurkt…

FRENK

Weet je wat echt iets voor jou is? Het is groen en je
kunt er zakgeld mee verdienen!

LEF

Tsss… (boos tegen meester Frenk) ik ga echt geen
gras maaien, hoor!

FRENK

(verbaasd) Echt niet? Waarom niet?

LEF

Dan ga ik nog liever in een tent met Rámon.

RAMON

Je moet ook gewoon met mij mee! Kom op, man!

Lied 1 0 (22): Avontuur
Wat zit jij saai te suffen
En te puffen op je stoel
Het is heerlijk dat ’t zomer is
´t geeft een goed gevoel
(refein) Hé, kom op, joh
Jij houdt toch ook van spanning en avontuur?
We klimmen de Himalaya op
En planten een vlag op de top
Bungee jumpen vanaf de Chinese muur
Kom uit die luie stoel, voor een portie… AVONTUUR!!!
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Wat zit jij nou te hangen
Je lijkt gevangen op je stoel
Straks schiet je hier nog wortel
Dat is toch niet jouw doel?
Wat zit jij nou te gapen
Je lijkt te slapen op je stoel
Je kunt zo nog dagen blijven zitten
Maar ik vind dat niet cool!
(refrein)
Hé kom op, kom op  zet je zonnebril op!
Hé kom aan, kom aan  trek je sneakers aan!
We gaan!!!
(refrein)
Avontuur, avontuur, avontuur, avontuur.
Raften in de Dordogne… olifantje rijden in ZuidAfrika… Abseilen van de
Mont Blanc… survivallen in de Ardennen… Paragliden in Mexico…
Tijgeren in de jungle!!!


Na het lied trekt RAMON zijn vriend LEF uit de strandstoel.
RAMON

Kom op, man! Het wordt een vetgave vakantie!

LEF

Oké dan… Maar als je snurkt, duw ik je naar
buiten!

RAMON

Deal!

RAMON en LEF geven elkaar een high five en lopen naar de zijkant van
het podium.
RENE

(in megafoon) Attentie, attentie. Dames en heren…
Ladies en gentlemen… Rámon en Lef gaan ook
vertrekken… Ze gaan spannende avonturen
beleven!

IEDEREEN zwaait en roept vrolijk door elkaar heen.
ALLEN

Daaahhaaaaaggg! Fijne vakantie!! Daaahhaaaagg!

RAMON en LEF zwaaien ook.
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LEF

Kom op! Misschien kunnen we die taxichauffeur
nog wel inhalen. (RAMON en LEF gaan snel af)
==================================================

Hier komt een tussenscène. Deze scène kan worden opgevoerd door grote
groepen en worden weggelaten door kleine groepen.
RENE

(in megafoon) Attentie, attentie… Deze musical
wordt opeens onderbroken door een commercial
break!

Er komt een mevrouw met paraplu op. Zij is gids (LINDA) en leidt een
groepje TOERISTEN rond. Ze steekt de paraplu omhoog en loopt voorop.
LINDA

Het is echt fantastisch in Dierenpark … (vul hier
een verhaspeling van de schoolnaam in!!!) Je
beleeft hier de spannendste avonturen.

LINDA en de toeristen lopen een paar meter. Dan stoppen ze voor een
groepje tijgers. Het zijn kinderen die een tijgermasker voor hun gezicht
houden (en ook een soort van traliewerk).
LINDA

Hier ziet u de tijgers van Dierenpark … (vul in)

De tijgers grommen en het lijkt alsof ze zich op de toeristen willen storten.
Ze grommen, klauwen en bewegen onrustig heen en weer.
LINDA

Het zijn heerlijke, lieve poesjes…

DE TOERISTEN bewaren afstand. LINDA steekt haar paraplu omhoog.
LINDA

Kom, we gaan weer verder. Naar de olifant.

Ze lopen weer een eindje. Nu komen ze voor een hok met een olifant. Twee
of drie spelers ‘beelden’ samen een olifant uit. Ook weer met een
traliewerk. Ze tetteren en proberen met hun slurf de toeristen te grijpen.
LINDA

Het is een lieve lobbes! Kom, we gaan verder…

LINDA steekt haar paraplu omhoog en loopt. DE TOERISTEN volgen.
LINDA

We gaan nu naar het aller leukste… de aller
grappigste plek waar je heerlijk kunt lachen om de
gekke bekken die ze trekken… Ik heb het
natuurlijk over…

LINDA keert zich om en wijst met haar paraplu naar het publiek.
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LINDA en TOERISTEN
(enthousiast roepend) DE APENROTS!!!

LINDA en de TOERISTEN blijven nog even naar het publiek gekeerd
staan. Ze lachen overdreven (buik vasthouden, krom staan, enzovoort) en
wijzen rare apen aan en maken opmerkingen (‘moet je die gorilla
zien’,’kijk, een baardaap’, enzovoort).
LINDA

Ik zou zeggen… kom ook allemaal, naar
Dierenpark… (invullen!!!)

(in megafoon) Deze reclame werd u aangeboden
door Dierenpark … (invullen) We gaan nu weer
verder met de musical.
===================================================
RENE

Vanaf hier loopt de scène gewoon door. De spelers van voor de
tussenscène komen het podium weer op.
Let op: We slaan wat over. Arif en Marcia hebben ook
afscheid van elkaar moeten nemen. Er volgt een ‘liefdesduet‛.

Lied 1 1 (23): Fantastisch voor elkaar
Het volgende lied is een duet tussen ARIF en MARCIA. Het kan
door de hele groep worden gezongen. In dat geval moeten ARIF en
MARCIA in het middelpunt staan. Het is leuk als zij steeds attributen in
handen gedrukt krijgen en tijdens het lied steeds ‘ouder’ worden. Eerst een
snor en bril, dan een grijze pruik. Uiteindelijk een wandelstok of rollator.
(ARIF ) Over vijftien jaar of meer
Wil ik best een keertje trouwen
En het liefste met een bjoettie
Waar ik heel lang van kan houwen
We kopen dure ringen
En een huisje aan de zee
En dat mag ook best een villa zijn
Ja, dat is een goed idee!

(Marcia neemt modellenhouding aan)
(Marcia laat haar vingers zien)

(samen) Over ’n dikke vijftien jaar, hebben we ’t fantastisch voor elkaar
(2x)
41

(MARCIA) Over vijfentwintig jaar
Moeten we dat huis alweer verbouwen
Want dan komt ons achtste kind
Waar we óók weer veel van houwen
Als we zomers op vakantie gaan
Is het pakken een hele klus
Tandenborstels, ondergoed
‘t past net in onze bus

(Marcia ‘showt’ een dikke buik)
(Arif kijkt angstig, hand in mond)

(samen) Over vijfentwintig jaar, hebben we het fantastisch voor elkaar (2x)
(ARIF ) Over vijfenveertig jaar
Zijn we vast al helemaal binnen
(er wordt nepgeld over hen uitgestort)
En daarom kunnen jij en ik
aan nieuwe hobby’s gaan beginnen
Jij wilt vast nieuwe boeken
(Marcia leest)
En een snelle elektrische fiets
Ik een regenjas, een werphengel
(Arif krijgt een hengel en regenjas)
En verder hoef ik niets
(samen) Over vijfenveertig jaar, hebben we het
fantastisch voor elkaar (2x)
(MARCIA) Over vijfenzestig jaar
Nog steeds een heel druk leven
Kleinkinderen… ontelbaar
Die ons aandacht komen geven
Ze nemen ons mee naar buiten
En dan snel terug naar de flat
Want ’s avonds gaan we sjoelen
Ja, we hebben dikke pret!

(Marcia en Arif krijgen een wandelstok)

(zwaaien met wandelstokken)

(samen) Over vijfenzestig jaar, hebben we het fantastisch voor elkaar (2x)
(Arif) Maar hé, hé… ’t klinkt misschien wel raar: maar we hebben het nou
toch al voor elkaar?
(Marcia ) Ja, je hebt gelijk, het is waar: we hebben het nou ook al
fantastisch voor elkaar!!
(Arif en Marcia ) En weet je, jij en ik, ’t is waar… wij zijn fantastisch…
… voor elkaar!

Aan het einde van het lied leggen ze alle attributen weer aan de kant.
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Let op: Arif moet echt gaan. En even later vertrekt ook
Marcia. We komen bij de finale.

SCENE 1 3. OP SCHOOL
Nu zijn alleen BERNADET, FRENK en RENE nog op het podium.
FRENK

Lekker rustig, hè. Zonder die drukke groep 8ers…

BERNADET

Ik mis ze nou al…Ik hoop dat ze allemaal een
leuke vakantie hebben.

MEESTER FRENK staat op uit zijn stoel en ziet knuffel Dickie liggen. Hij
pakt het knuffelbeest op.
FRENK

Hé, Dickie! Max is hem vergeten. (doet
‘buiksprekend’ alsof hij Dickie is) Ja, stom hè!

BERNADET

Dan zalie heel wat slapeloze nachten hebben.

FRENK

(verbaasd) Wie? Dickie?

BERNADET

(schudt hoofd) Nee, Max natuurlijk.

FRENK

Misschien is het juist wel goed voor hem.

BERNADET

(nadenkend) Afscheid van de basisschool…
afscheid van zijn knuffelbeest?

FRENK

(knikt) Groep 8ers worden groot… Wat ga jij
eigenlijk doen, juf? In de zomervakantie?

BERNADET

Ik? Oh, saaie dingen…

Let op: We slaan een kort stukje dialoog over.
BERNADET

En als het lekker weer is, een beetje buiten
rommelen…

FRENK

Een beetje buiten rommelen?

BERNADET

(knikt) Dat is heerlijk in de zomer.

FRENK

Buiten rommelen? Hou je van tuinieren?

BERNADET

Meester Frenk! Nee!
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FRENK

Maar volgens mij snap ik opeens wat ze met plan B
bedoelen… en wat míjn plan B is…

BERNADET

(niet begrijpend) Hoezo? Ik weet niet waar je het
over hebt…

FRENK

Jij heet Bernadet… juf Bernadet… Juf B… Jíj bent
mijn plan B… Plan Bernadet!!!

BERNADET

Dacht het dus effe niet hè, meessiemees…

FRENK

Ah toe? Je blijft tóch thuis in Nederland… (valt op
knieën) Zeg alsjeblieft ja, juffiejuf… pliessieplies?

BERNADET

(nadenkend) Hmmm…

FRENK

(blijft op knieën, knikt overdreven met hoofd) Ik
doe alles wat je wilt… Alles!

BERNADET

Hmmm… (denkt na ) Alles?

FRENK

Echt alles. Alles, alles, alles! Roep maar wat…

BERNADET

Nououh… (begint te lachen) Ik weet wel wat…
Het lijkt me zo leuk om te zien hoe jij tij… (wordt
onderbroken)

FRENK

(begrijpt wat ze wil, schudt hoofd) Oh nee! Oh nee!
Wat ben je gemeen!

BERNADET

Jij hebt een probleem…

FRENK

Ik ga hier niet tijgeren… niet voor jou… (kijkt naar
publiek) en zeker niet voor zo’n volle zaal!

BERNADET

(haalt schouders op) Dan ben ik… (ze niest)
volgens mij toch allergisch voor gras…

FRENK

Dat is chantage!

BERNADET

Klopt. (knikt) Wie ziet je nou hier? Hup! Snel.
(pakt Dickie en houdt hem omhoog) Dit is de prooi!
Een junglehaasje, dat wordt bedreigd door een
tijger… Alleen jij kan het redden, meesiemees…

FRENK

(kijkt om zich heen) Oké… snel dan… Voordat
iemand anders me kan zien…
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BERNADET gooit DICKIE naar de andere kant van het podium.
BERNADET

Red hem, Tarzan!

FRENK zakt op handen en voeten. OMROEPER RENE grijpt zijn kans.
RENE

(in megafoon) Attentie, attentie!!! Meester Frenk
gaat tijgeren!!! Als een echte Tarzan, beschermt hij
een junglehaasje tegen een woeste tijger…

ALLE SPELERS komen het podium op gesneld. Ze kunnen nog net mee
maken hoe meester FRENK over het podium tijgert. Onder luid applaus
werpt hij zich boven op Dickie! Het levert hem wel weer een hoofdwond
op…Van opwinding gooit BERNADET haar schaal koekjes in de lucht.
Daarna veegt ze de koekjes weer bij elkaar.
Alleen MAX kijkt niet zo vrolijk. Hij pakt snel Dickie over van Frenk en
drukt hem tegen zich aan.
FRENK komt overeind. JUF plakt dromerig een pleister op zijn hoofd.
BERNADET

Fantastisch, meessiemees! Tarzan is er niks bij!

Meester FRENK maakt een buiging met z’n hoofd.
FRENK

Bedankt dat jij m’n gazonnetje wilt maaien! (geeft
sleutel aan Bernadet) Precies op tijd geregeld…
(kijkt op horloge)

BERNADET

Dan moet je nu gaan, zeker?

FRENK

Eh ja… enneh… (wordt opeens zenuwachtig) ik
ben best wel een beetje zenuwachtig…

BERNADET

Waarom? Je bent hartstikke jungleproof!

LEF

Ik denk dat die tijgers meer reden hebben om
zenuwachtig te worden, mees…

FRENK

Ik ben ook niet zenuwachtig voor de jungle… maar
voor de tijd daarna…

BERNADET

Dan heb je een nieuwe groep 8. Da’s toch leuk?

FRENK

(haalt schouders op) Je moet altijd maar weer
afwachten of die kinderen net zo leuk zijn…

RIANNE

Dat kan niet, mees…

FRENK

Of het net zo’n leuke groep 8 is als dit jaar…
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MARCIA

Dat kan écht niet, mees!

ARIF

Maar we beloven dat we nog ’s langs komen.

FRENK

Echt?

IEDEREEN knikt en zegt ‘ja’. MAX voert voor de laatste keer een act op.
MAX

(tegen Dickie) Komen wij hier ook nog ’s terug?
(Dickie knikt wild, ‘buikspreekt’ door) Natuurlijk.
Maar dan moet je me niet vergeten mee te nemen!
Ik voelde me net wel heel erg allenig… (Max drukt
Dickie stevig tegen zich aan) Solly, gekke beer…

MARCIA

Zullen we nog één liedje doen, mees?

FRENK

Ik wilde vroeg naar bed vandaag…

BERNADET

(kijkt op horloge) Dat lukt toch al niet meer…

FRENK

Van mij hoeft het niet zo nodig, hoor…

BERNADET

(kijkt naar schaal, en dan naar publiek) En er zijn
nog koekjes voor iedereen!

ALLEN

Ah… pliessieplies… meessiemees? Met z’n allen?

FRENK

Nou oké dan… vooruit met de geit!

ALLEN

YEAAAHHHHHH!!!!

Het slotlied kan beginnen!

Lied 1 2 (24): Over en voorbij
(refrein) Ach je kent dat wel (ja, je kent dat wel!)
Je voelt je vrolijk, je voelt je blij (zo blij!)
Maar voor je het weet, voor je het weet,
Is het over… en voorbij!
Het was een fijne vakantie
In een warm land  vorig jaar
We kampeerden luxe en ruim
Dus niet hutjemutjetentje op elkaar
Ik voelde me er zo thuis
Maar na een maand moesten we naar huis…
(refrein)
46

Het was een fijne schooltijd
Voor de meesten hier acht jaar
We hebben veel geleerd
En slap gelachen met elkaar
Wij doen jullie veel verdriet
Want dit is helaas alweer ons laatste lied…
(refrein)
(rapbrug) De teacher, de leerkracht, de meester, de juf
We willen ze bedanken, we willen ze bedanken
De teacher, de leerkracht, de meester, de juf
We willen ze bedanken, we willen ze bedanken, we willen ze bedanken!!!
Ach je kent dat wel (ja, je kent dat wel!)
Je voelt je vrolijk, je voelt je blij (zo blij!)
Maar voor je het weet, voor je het weet
Voor je het weet, voor je het weet
Ja, voor je het weet… voor je het weet
Is het over… en voorbij!
Maar nu…: Zes weken vrij!!!
Yeaaahhhhh!!!! Jaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!
(Omroeper RENE): Attentie, attentie, dames en heren…
Ladies and gentlemen… madammes et messieurs…
GROEP 8 GAAT VERTREKKEN!!!
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Alle rollen in Plan B
(1) Rene (beste omroeper van deze musical). Scène 1 t/m 13
(23) Jill en Will (grootste Spanjeliefhebbers van deze musical: olé!). Scène
1, 13.
(45) Maythe en Rianne (gaan ook op vakantie, als ze hun koffers tenminste
dicht krijgen…) Scène 1 t/m 8, 13.
(6) Marcia (heeft niet zoveel zin in de vakantie, want ze zal Arif een paar
weken niet zien) Scène 1 t/m 13.
(7) Arif (gaat vijf weken naar Frankrijk, maar hij zal Marcia elke dag
sms’en) Scène 1 t/m 13.
(8) Max (neemt zijn knuffeldier Dickie overal mee naartoe, en praat er ook
heel ‘verstandig’ mee). Scène 1 t/m 10, 13.
(9) Juf Bernadet (bakt heerlijke koekjes, en houdt ervan om thuis te blijven
in de zomer). Scène 1 t/m 13.
(10) Demi (niet altijd vrolijke ‘happy depri’). Scène 1, 3, 8, 13.
(11) Meester Frenk (verheugt zich zeer op de vakantie: zes weken er
helemaal tussenuit!). Scène 2, 4, 6, 7, 9 t/m 13.
(12) Rámon (voor het eerst in een eigen tentje, gaat veel avonturen
beleven!) Scène 3 t/ 11, 13.
(13) Lef (mag samen met Rámon mee op vakantie) Scène 3 t/m 11, 13.
(14) Nika (taxichauffeuse valt voor Bernadets koekjes) Scène 5 t/m 11, 13.
(1516) Bob en Sarah (tuinkunstenaars; dat klinkt inderdaad duur!) Scène 6.
(1718) Wiebren en Netty Draaisma (een boerenechtpaar) Scène 9.
(19) Melis (gaat diepzeeduiken en oefent alvast met zijn duikbril) Scène 10,
13.

Rollen in de tussenscènes (niet noodzakelijk)
(2023) Stewards en stewardessen (met luchtwaardige namen: Flyth,
Airley, Blueney, Pleenie)
(24) Linda (de beste gids die je je kunt wensen in een dierentuin)
(2529) Groepje toeristen (de beste toeristen die je je kunt wensen in een
dierentuin)
(3033) Groepje tijgers (de beste tijgers die je je kunt wensen in een
dierentuin)
(3436) Olifant (de beste olifant die je je kunt wensen in een dierentuin)
In de handleiding (standaard bij het musicalpakket) staan diverse tips over de rollen. Ook
staat hierin hoe u eenvoudig het aantal rollen kunt uitbreiden of verminderen.
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