
STRANGE  

 
 

Deze onvolledige versie van de humoristische musical Strange 
is bedoeld ter informatie. We slaan daarom af en toe een 

stukje over.  

Groep 8 is bijna klaar voor de afscheidsmusical. Maar dan 

klinkt er opeens een raar geluid, en even later staan er 

vreemde wezens in het schoolgebouw. Het zijn Bizarro’s, die 

in veel opzichten heel anders zijn dan de groep 8-ers. De 

Bizarro-jongens zijn heel tuttig en erg met hun uiterlijk 

bezig, terwijl de Bizarro-meiden juist super stoer zijn. Maar 

wie én wat is nou eigenlijk vreemd? In Strange wordt steeds 

duidelijker dat het woordje ‘vreemd’ maar een vaag begrip is. 

Bij het musicalpakket wordt een handleiding geleverd met tips 

over decor, kleding, rollen, dans, zang, enzovoort. 

 

Strange is een beetje vreemd… maar wel grappig! 

We wensen jullie veel leesplezier!!!  
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SCENE 1. OP SCHOOL 
Het decor kan eenvoudig blijven. De musical speelt zich af op de 

basisschool. Het is leuk als er een (verrijdbaar) schoolbord staat en aan de 

randen van het podium wat bankjes en stoelen. Verder is er achter op het 

podium een gordijn of een kamerscherm (er moeten spelers achter kunnen 

staan/zitten). En het lijkt ook alsof je aan de achterkant door een raam 

naar buiten kunt kijken. Zie voor meer aanwijzingen de handleiding die 

hoort bij het musicalpakket. ALLE GROEP 8-ERS staan op het podium. Ze 

kijken om zich heen en lijken te wachten op iemand. Als laatste komt 

JUFFROUW MINKE op. Ze is nogal gehaast en een tikje gestrest. Ze heeft 

een ‘knijptoeter’ bij zich. Ze telt met haar vinger even snel of iedereen er is. 

JUF MINKE  Wat fijn dat jullie er allemaal zijn.  

JAYSON  Behalve Bob, juf. 

JUF MINKE Dan kunnen we zo beginnen met de laatste 

repetitie. 

FEIKO   Wachten we niet op Bob, juf? 

JUF MINKE blaast uit van het gehaast. IEDEREEN kijkt haar kant op, 

behalve LUKE: die is aan het gamen op een klein computertje (zijn Nose-

Pad ). FEIKO propt ondertussen een banaan in zijn mond. 

JUF MINKE Gelukkig hebben we nog even voor de musical écht 

begint. 

KEVIN   Misschien komt Bob nog wel, juf. 

JUF MINKE Hou toch op over Bob… (chagrijnig) Als hij te laat 

is, heeft hij pech… 

LIZZY   Dikke pech! 

ADELE  (wijst naar toeter) Wat heeft u bij zich, juf? 

JUF MINKE   (houdt toeter omhoog) Een supergoeie knijptoeter. 

JAYSON Gaat u ons op de toeter begeleiden? (maakt 

knijpbewegingen) 

RHYANNA   Da’s niet duf… Onze eigen toeterjuf! 
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JUF MINKE (schudt hoofd) Nee, nee… Maar als ik straks in 

deze toeter knijp… Dan begint de musical echt! (ze 

knijpt) 

LIZZY   (gestrest) Hè, beginnen we nu al? 

NAOMI  (gestrest) Ik moet m’n lippen nog stiften, juf! 

ADELE  We hadden toch nog even de tijd? 

JUF MINKE Rustig, rustig, rustig maar. (legt uit) Dit was alleen 

nog maar het oefenen van het knijpen… 

MEESTER DAVE Dat lukt al goed, juf! Dat knijpen. 

LIZZY (tegen publiek) Ach ja, ze heeft al jaren geoefend… 

met ons áfknijpen…  

JUF MINKE Rustig, allemaal. We gaan eerst nog één keer het 

eerste lied oefenen… nog één laatste keertje… 

Oké. Is iedereen klaar? 

ALLEN  (enthousiast) Ja, juf. 

JUF MINKE  Oké dan… één, twee… 

NAOMI  (steekt vinger gestrest op) Juf, juf, juf, juf, juf! 

JUF MINKE  Wat is er? 

NAOMI Nog effe mijn haar, juffie. (doet gel in haar) Zo, 

klaar juf! 

JUF MINKE (zucht) Het is nog maar een repetitie, hoor. Relax 

een beetje, allemaal! 

MEESTER DAVE (legt uit) Het maakt dus niet uit hoe je er op dit 

moment uitziet. 

LIZZY (tegen Luke) Hé, Luke! Heb jij effe mazzel! Jij ziet 

er niet uit! 

LUKE  (kijkt verstrooid op van zijn computerspelletje) Ja, 

ja, helemaal mee eens! 

JUF MINKE   Oké dan, klaar?… één, twee… 
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FEIKO (steekt vinger op) Juf, juf, juf, juf, juf… effe 

wachten! 

JUF MINKE   Wat is er nou weer? 

FEIKO (propt banaan naar binnen, bananenspatters 

vliegen in het rond) Nog één hapje… (praat met 

volle mond) Ik mag van m’n moeder niet met volle 

mond zingen, juf… (slikt hap banaan door) 

JUF MINKE  Is nu wél iedereen klaar?  

FEIKO knikt. Maar nu steekt LUKE zijn vinger omhoog. 

LUKE   Juf, juf, juf, juf, juf…  

JUF MINKE   (agressief) Wat nou weer??? 

LUKE Nog effe mijn spelletje afmaken op mijn Nose-Pad 

… duurt maar even… ’k ben bijna dood… 

LIZZY   Dat dacht ik al te zien ja… 

LUKE (geërgerd, kijkt naar Lizzy) Watteh? Wat zeg jij? 

(hierdoor let hij niet op zijn spelletje) Hè nee, hè… 

game-over… You lose… Defeat… Ended… Net 

geen record… (schreeuwt boos) Whhaaahhh!!! 

(tegen Lizzy) Ben je nou blij? (Lizzy knikt als 

antwoord) 

JUF MINKE  (zucht diep) Is dan nu iedereen klaar?  

KEVIN (slaat hand tegen zijkant van hoofd) Helemaal, 

juf…  

RHYANNA (steekt hand omhoog) Ju, juf, juf, juf, stop… waar 

is Bob? 

JUF MINKE Die is altijd te laat. Als we daar op moeten 

wachten. 

MEESTER DAVE Als hij er over tien minuten maar is… als de echte 

voorstelling begint. 

KEVIN Ik wap hem wel effe, juf! (toetst wat in op 

mobieltje) 
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JUF MINKE kijkt om zich heen. IEDEREEN knikt omdat ze klaar zijn. 

Maar nu neemt JUF MINKE haar tijd. Iets te lang volgens de anderen. 

NAOMI  We zijn klaar, juf! 

LIZZY   (gaapt zogenaamd) Al eeuwen! 

ADELE  We schieten nog wortel… 

JUF MINKE  Oké! Eén, twee, drie… muziek!!! 

Het openingslied begint. IEDEREEN zingt mee.  

Lied 1 (14): Een team 
Toen wij nog kleutertjes waren 

Zo lief en oh zo knuffieknuffie klein 

toen wilden we niet naar school 

we wilden bij onze lieve mamsie zijn 

gelukkig was groep één best leuk  

en viel de juffrouw ook wel mee 

na een paar weken stopten wij al met huilen 

en voelden wij ons zelfs wel eens oké 

En we riepen: 

(refrein) Hé, yeah! We zijn een team 

We doen het met z’n allen 

hé, hé, hé, hé!!! 

Hé, yeah, we zijn een team! 

we laten elkaar echt niet vallen 

nee, nee, nee, nee! 

Een maand of wat geleden 

Begonnen we met deze toffe musical 

We vonden het eerst best eng 

Maar we hadden al snel ook erg veel lol 

Nu we hier op het podium staan 

Valt ’t met de zenuwen best mee 

Onze handen shaken niet meer de hele tijd 

We voelen ons bijna zelfs wel oké 

En we roepen: 

(refrein) 
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(bruggetje) De één doet kleding en decor 

De ander zingt als een kanariepiet 

We hebben allemaal een eigen taak 

Perfect profs, zoals u ziet!!! 

En we roepen: 

(refrein) (2x) 

elkaar echt niet vallen! 

---------------- 

Na het lied steekt juf MINKE haar duimen op. 

JUF MINKE  Dat ging goed, jongens! Perfect! 

LIZZY (hoofdschuddend) Jongens? Volgens mij wordt er 

hier eventjes een complete bevolkingsgroep 

vergeten… 

JUF MINKE   Eh ja…? Eh hoezo? 

LIZZY (wijst op zichzelf en vriendinnen) De dames, juf! 

JUF MINKE Ach tuurlijk… Het ging fantastisch, jongens én 

meiden! Blijf nu allemaal in de buurt. (steekt toeter 

in de lucht) Want als ik in mijn toeter knijp, gaan 

we écht beginnen met de musical! 

Iedereen verlaat het podium. Behalve JUF MINKE en MEESTER DAVE. 

SCENE 2. OP SCHOOL 
Alleen JUF MINKE en MEESTER DAVE staan op het podium. 

DAVE snuit vol overgave (en zeer overdreven) zijn neus. Hij bekijkt 

z’n zakdoek uitgebreid, fronst zijn wenkbrauwen en haalt zijn neus nog 

eens op. 

MEESTER DAVE Het blijft toch altijd emotioneel, vind je niet? 

JUF MINKE Wat vind je emotioneel? (verbaasd) Jouw 

zakdoek?  

MEESTER DAVE (schudt hoofd) Nee, nee… de afscheidsavond 

natuurlijk. (snuit nog eens. Bekijkt weer zakdoek). 
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JUF MINKE Maar dat is het elk jaar. Ik begrijp niet wat je er dit 

jaar nou zo extra… (spreekt met opgetrokken neus 

uit) e… mo… tio… neel aan vindt. 

MEESTER DAVE Deze groep is anders. Het is écht een bijzondere 

groep 8. 

JUF MINKE Bijzonder? Hoezo? Het is gewoon een stelletje 

pubers en pré-pubers. Net als elk jaar.  

MEESTER DAVE Pré-pubers?  

JUF MINKE Ja, bijna-pubers. Bijna hetzelfde als pubers… 

alleen maar met zichzelf bezig. 

MEESTER DAVE (schudt driftig zijn hoofd) Oh, dat vind ik niet hoor. 

Dit jaar is het anders. Deze groep is écht een team! 

JUF MINKE  Ik zie geen verschil met andere jaren… 

MEESTER DAVE Echt wel! Het zijn échte vrienden. Jongens, 

meisjes. Het loopt allemaal door elkaar. Ze zijn erg 

close met elkaar! 

MEESTER DAVE snuit zijn zakdoek nog eens vol. Hij bekijkt de inhoud 

weer. Hij trekt een raar gezicht, verbaasd door wat hij ziet… 

JUF MINKE (spottend) En daarom staan alle meisjes daar… 

(wijst naar rechts) en alle jongens daar… (wijst 

naar links, vervolgt spottend) super close…. 

MEESTER DAVE Misschien zijn zij ook wel emotioneel... (snuit weer 

zijn neus) Het is niet niks, zo’n afscheid! Na 

vandaag zien ze elkaar niet zo vaak meer. En ons 

ook niet… 

JUF MINKE Dat maakt ze helemaal niks uit… het zijn pubers en 

pre-pubers… alleen maar met zichzelf bezig! 

Kleine egoïstjes zijn het… 

MEESTER DAVE (schudt hoofd) Dat vind ik toch echt niet… 

JUF MINKE Droom jij maar lekker verder! (loopt naar rand van 

podium) Ik zeg je: later! (zwaait met haar hand) 

MEESTER DAVE Waar ga je heen? We gaan toch zo beginnen?  
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JUF MINKE   Eerst wat tijd voor mezelf. Koffiedrinken dus! 

JUF MINKE gaat af. 

MEESTER DAVE (tegen publiek) Nou, gelukkig is zij helemáál niet 

egoïstisch… ze is nooit alleen met zichzelf bezig…  

JUF MINKE (vanachter het gordijn) Hé! Kom je nog? Mijn 

koffie wordt koud! Ik heb er nu zin in! 

MEESTER DAVE aarzelt en verlaat dan ook het podium.  

SCENE 3. OP SCHOOL 
De groep jongens (LUKE, KEVIN, FEIKO en JAYSON) loopt naar 

het midden van het podium. LUKE bemoeit zich niet met het gesprek. 

Hij loopt al computerspelend mee. FEIKO heeft weer een banaan en pelt 

hem al lopend. Hij gooit de schil in een prullenmand en wil zijn eerste hap 

nemen. 

JAYSON  Jij eet echt de hele dag door! 

FEIKO   (met volle mond) Dat moet ook. Fruit is gezond!  

KEVIN   Is Bob er nou al? 

JAYSON  Nee, ik sms hem wel. 

KEVIN   (nadenkend) Zou je ook te véél fruit kunnen eten?  

FEIKO Onmogelijk! (schudt hoofd) Fruit mag de hele 

dag… Echt, neem een hap (houdt half afgekloven 

banaan voor Kevins gezicht, die schudt zijn hoofd) 

JAYSON  Geloof ik niks van. Wat denk jij, Luke?  

LUKE (kijkt verstrooid op van game) Watteh? Oh, doe er 

maar 27… da’s prima! (duikt weer in zijn spel) 

FEIKO Fruit is superlekker en supergezond. Super vet 

gewoon! 

KEVIN   (verbaasd) Vet? Het is toch juist helemaal niet vet? 

JAYSON  Weet je wat vet is? Vis, dat is vet! 

FEIKO (lijkt te moeten overgeven) Bwaaah… Vis. Hou op 

over vis. Ik ben allergisch voor vis… weeeehhhh! 
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KEVIN   Maar het is wel gezond. Vis. 

FEIKO   Vis is vies… ze zijn alleen een E vergeten! 

JAYSON   Hou jij van vis, Luke? 

LUKE  (kijkt weer verstrooid op) Ja joh, da’s goed. Doe 

maar met chocopasta! (duikt weer in zijn game) 

 

FEIKO   Er is zovéél gezond. 

KEVIN   Op fietsvakantie… da’s ook gezond! 

FEIKO   Ja, en wie doet dat nou? 

KEVIN Lijkt mij best leuk. Ga jij wat beters doen in de 

zomer? 

FEIKO   (knikt) Echwel. Ik ga op fruitexpeditie! 

KEVIN en JAYSON (zeer verbaasd) Op fruitexpeditie? 

LUKE (één tel later, ook verbaasd) Wie zit er bij de 

politie? 

KEVIN   Ga je kamperen in een appelboomgaard of zo? 

FEIKO Nee, joh. Veel vetter. Ik ga twee weken bananen 

plukken in Guadeloupe! 

KEVIN en JAYSON (zeer verbaasd) Bananen plukken? In Guadeloupe? 
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LUKE (één tel later, ook verbaasd) Wie moest er bukken 

op de stoep? 

FEIKO Is dat zo gek? Dachten jullie soms dat ze in de 

grond groeiden? 

KEVIN   Ik dacht dat ze uit zichzelf uit de boom vielen. 

FEIKO Dat gebeurt ook. Maar je kunt ze ook een handje 

helpen. 

JAYSON  En jij, Luke? Ga jij wat leuks doen in de vakantie? 

LUKE (enthousiast) Echt wel! Een recordje breken op 

mijn Nose-Pad ! (kijkt op van zijn computertje) 

KEVIN   Welk record? 

LUKE   Het record van Planet of the Schoolnerds! 

JAYSON  Planet of the Schoolnerds? 

LUKE Yep! De vetste game ever. Mijn record staat op 7 

miljoen 8 honderdduizend driehonderd 

drieëntwintig punten… En dat gaat eraan deze 

zomer! (roept en wijst op zichzelf) Kampioentje!!! 

JAYSON, KEVIN en FEIKO (niet geïnteresseerd) Boeiend, zeg. 

FEIKO schudt opeens raar heen en weer. De anderen kijken verbaasd. 

KEVIN   Wat is er met jou? 

FEIKO  Sorry! (pakt banaan uit tas en pelt hem) Pfff, daar 

ben ik echt aan toe! (kijkt op horloge) Ik was al drie 

minuten zonder banaan… Dan krijg ik 

afkickverschijnselen… (hapt snel in banaan en 

wordt weer normaal) 

JAYSON  Ben benieuwd wanneer jufs toeter gaat. 

KEVIN   Van mij mag het nog uren duren! 

De jongens lopen het podium af. LUKE gaat ondertussen door met zijn 

game. Daardoor struikelt hij bijna over zijn eigen voeten en valt hij half. 

LUKE   (boos) Ah nee, hè! Game over… Whaaahhhh!!! 
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SCENE 4. OP SCHOOL 
Aan de andere kant komt een groep meisjes op (RHYANNA, 

NAOMI, ADÈLE en LIZZY). NAOMI stift al lopend haar lippen. 

RHYANNA  Wat een prachtige blos… door die mooie lipgloss! 

ADELE  (knikt) Doe mij dan ook maar wat lipgloss. 

NAOMI Lipgloss? Lipgloss? (schudt hoofd) Weet je wel 

wat dit is? 

RHYANNA  Lipgloss of lipstick? Maak je vooral niet te dik! 

ADELE  Of is het lippenbalsem?  

LIZZY   Lippenprut? 

NAOMI (boos) Make-up barbaren!!! Dit is 

géén lipgloss. Dit… (houdt stift omhoog) is de 

ultrahydraterende shiny lipstick van 

KoosssKoosss… 

LIZZY (zogenaamd onder de indruk) Zo hé, van 

KoosKoos?  

NAOMI De enige echte! En KoosssKoosss issss echt…  

(geeft het een Frans accentje) supèrdebubèr!!! 

LIZZY Doe mij ook maar wat van die KoosKoos. Ziet er 

leuk uit. Ruikt lekker. Goeie KeusssKeusss! 

NAOMI Nee, sorry… ik ga het niet aan iedereen geven… 

LIZZY   Ik ben toch niet iedereen. Ik ben je vriendin! 

NAOMI  Dit is niet zomaar lippenstick… 

LIZZY Nee, het is van ouwe KaasKaas, dat weten we nou 

wel… duh! 

NAOMI Het is peperduur! Jij mag het een andere keer wel 

eens lenen. Voor een heel speciaal moment… 

LIZZY   Dat is het vandaag toch? 

NAOMI   Een nóg specialer moment! 
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ADELE   Voor een KusssKusss-moment zeker? 

LIZZY Tsss… volgens mij mogen we hem pas een keertje 

lenen als we gaan trouwen of zo… 

NAOMI   Dan zeker weten, ja! 

RHYANNA En wanneer mogen we nog meer… van die 

heerlijke lippensmeer? 

NAOMI   (denkt even na) Ehm… als de woepsieklik er is! 

LIZZY, RHYANNA, ADÈLE  (zeer verbaasd) De watteh??? 

NAOMI   De woepsieklik. 

LIZZY   De woepsiewattes? 

NAOMI   De woepsieklik! 

ADELE  Wat is dat, Naoom? 

RHYANNA  De woepsieklik… het zegt mij geen sik! 

NAOMI De woepsieklik is… (zucht eens diep, staart 

verlekkerd voor zich uit) 

LIZZY (wijst naar Naomi) Is dit de woepsieklik? Dit lijkt 

meer op een complete black-out… 

NAOMI (schudt hoofd) Nee… de woepsieklik dat is, dat 

is… (wordt steeds enthousiaster) als je iemand ziet 

en je denkt… woepsie! Die persoon… is echt te 

gekkkkk!!! Té woepsie!!! Dát is de woepsieklik! 

RHYNNA, ADÈLE en LIZZY kijken elkaar eens aan. 

RHYANNA  (schudt hoofd) Niks voor mij… maakt mij niet blij! 

ADÈLE  Lijkt mij ook verschrikkelijk… 

LIZZY   Geef mij maar een hond! 

NAOMI Het leukste is… als de klik van twee kanten 

komt… 

LIZZY   De dubbele woepsieklik, zeg maar? 

NAOMI  Yep! 
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RHYANNA  Gebeurt dat ooit… of eigenlijk nooit? 

NAOMI  (zucht) Meestal komt het maar van één kant… 

JUF MINKE komt op. Ze heeft het laatste deel van het gesprek gehoord. 

JUF MINKE Nou, dat is niet waar, hoor. Ik ken dat wel… die 

woepsieklik! En ook de dubbele woepsie. 

Fantastisch gewoon! Te woepsie! 

De meiden hebben geen interesse in de verhalen van juf Minke. Ze trekken 

‘vieze gezichten’ naar elkaar. 

LIZZY   Volgens mij moeten we beginnen, juf. 

JUF MINKE Ik heb me zo vaak helemaal te woepsie gevoeld! 

De allereerste keer… 

LIZZY   … was waarschijnlijk omstreeks 1873, juf? 

ADELE  (pesterig) Helaas… We hebben nu geen tijd voor 

die altijd (gaapt) boeiende verhalen van de juf… 

RHYANNA  Jammer hoor… we moeten door!!! 

JUF MINKE (verbaasd) Willen jullie écht niets horen over mijn 

woepsiekliks? 

RHYANNA, LIZZY, NAOMI en ADÈLE schudden driftig hun hoofd. 

LIZZY   Geef mij maar een hond… 

ADELE  Knijp nou maar in die toeter, juf! 

JUF MINKE haalt haar schouders op. Ze pakt haar toeter tevoorschijn. 

Maar nog voor ze heeft geknepen, klinkt er een heel hard en raar geluid. 

Geluidsfragment 2 (15): Raar geluid 

RHYANNA, LIZZY, NAOMI, ADÈLE en JUF MINKE schrikken allemaal. 

JUF MINKE schrikt zo erg dat ze haar toeter laat vallen. Die rolt over het 

podium, een eindje bij haar vandaan. De jongens (FEIKO, LUKE, KEVIN 

en JAYSON) en MEESTER DAVE komen ook weer gehaast op. 

MEESTER DAVE Wat is er hier aan de hand? 

KEVIN   Zijn hier dames in nood? 
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JAYSON  Geen paniek… Wij zijn er! 

FEIKO   Met spierballen als kanonskogels! 

FEIKO, KEVIN en JAYSON  The Biceps Boys! 

FEIKO, KEVIN en JAYSON laten stoer hun spierballen zien. LUKE, kijkt 

op van zijn computerspelletje, en laat zijn computertje zien. RHYANNA, 

LIZZY, NAOMI, ADELE en JUF MINKE lachen om de stoere jongetjes. 

LIZZY De Biceps Boys… De Biceps Baby’s zul je 

bedoelen… 

RHYANNA Ik denk dat iedereen die jullie ziet… direct in de 

slappe lach schiet!  

FEIKO, KEVIN en JAYSON zijn op hun teentjes getrapt. Ze laten nog  

eens hun spierballen zien, wat weer tot gelach leidt.  

ADELE Jij hebt ook wel biceps, juf… zo hard als jij in die 

toeter kneep! 

JAYSON  Man, ik dacht dat de wereld verging! 

LUKE (kijkt op van zijn computertje) Ik dacht dat ik 

verloren had… defeat… ended… You lose… 

JUF MINKE  Maar eh… Ik heb nog niet eens geknepen… 

LIZZY (tegen Naomi) Dan was dit misschien een 

woepsieklik…? 

NAOMI  Het leek eerder een woepsieaardbeving… 

ADÈLE (kijkt naar achterkant van podium) Volgens mij 

komt het van buiten… 

RHYANNA  Kijk daar… dat is een potje raar! 

JUF MINKE  Wat is het? 

NAOMI  Het rookt… en het maakt een raar geluid… 

LIZZY Dat klinkt precies als mijn moeder die haar auto 

parkeert… 

KEVIN   Of mijn vader die bruine bonen heeft gegeten… 
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RHYANNA Kan… maar we zijn het vast wel met elkaar eens… 

(wijst naar buiten) dat daar, is erg, erg strange…  

ALLEN  Super strange!!! 

Lied 3 (16): Super, super, super Strange 

’t Is vreemd, niet te geloven!!! 

We zijn het allemaal eens… 

Wat hier zo-even net gebeurde 

Dat is super, super, super strange!!  Strange!!! 

----------------------------------- 

Het lijkt nu weer rustig te zijn geworden. 

JUF MINKE  Het is nu gelukkig weer stil.   

KEVIN   Ze zijn vast geschrokken van de Biceps Boys… 

KEVIN, JAYSON en FEIKO laten hun spierballen weer zien. Alle anderen 

moeten daar weer hard om lachen. 

LIZZY (grinnikt nog na) We kunnen wel grappen blijven 

maken… maar zullen we nou eindelijk ’s gaan 

beginnen, juf? 

JUF MINKE knikt en raapt de toeter op. Ze wil knijpen, maar dan klinkt er 

weer lawaai: gestamp en gestommel. Met veel lawaai komt iemand op.  

SCENE 5. OP SCHOOL 
MEESTER MAURIO komt op een opvallende manier op. Hij swingt 

haast, en gedraagt zich alsof hij een popster is. Hij zwaait 

uitgebreid naar de andere spelers en naar het publiek. En werpt een 

kushandje naar een moeder of juffrouw in de zaal. 

MAURIO  Hallo allemaatjessssss! 

LIZZY   (dept voorhoofd) Het is meester Maurio maar… 

JAYSON  Daar komt ook vaak de rook vanaf… 

MAURIO  Tssss! Meester Maurio máár…? Maar? Tsss!!! 

NAOMI  We hadden wat leukers verwacht… 
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MAURIO Tsss! Nog leuker? Ik ben toevallig wel jullie 

SUPER MEESTER Maurio… ook wel Super 

Maurio genoemd! 

LIZZY   (verbaasd) Door wie? 

RHYANNA  Door meester Maurio… raad ik zo… 

MAURIO Tsss! Door iedereen die me kent. Maar wat staan 

jullie hier te hangen? Wat is er aan ’t voetje? 

JUF MINKE  Er is niks aan de hánd, meester… 

MAURIO Tssss! Maar jullie keken zo angstig? Waar zijn 

jullie bang voor?  

RHYANNA  Bang, wij? Hoe kom je daar toch bij…?  

ADELE  Wij worden beschermd door de Biceps Boys… 

LIZZY   Geef mij maar een hond! 

KEVIN, JAYSON en FEIKO tonen hun spierballen weer.  

MAURIO (schudt hoofd en wijst naar Biceps Boys) Tsss! Wat 

hebben die gegeten? Drie weken blubberpudding? 

(slaat juf op haar schouder) Volgens mij moeten 

we beginnen, juffie … Ik zou zeggen: we kenne 

beginne, want ikke benne binne! Yihaaa! 

Lied 4 (17): Droomstart 
Dit lied wordt gezongen door MEESTER MAURIO. Of hij staat in ieder 

geval in het middelpunt en de anderen zingen ‘over’ hem. Tijdens het lied 

wordt Maurio steeds enthousiaster. Hij zwaait met een sjaaltje en danst 

(als een galoperend paard) stoer over het podium. 

Yihaaaaa!!! 

Ik ben al drie eeuwen meester 

Tenminste, zo voelt dat voor mij aan 

En ik ben nog altijd happy, ik heb echt een machtig mooie baan 

Al die blije kinderkoppen, ik heb er duizenden ontmoet 

En ze zijn gek op mij, hun meester 

Omdat ik lesgeef, zo meesterlijk goed! 
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(refrein) Ja, ja, jullie hebben mazzel 

Ja, ja, ja, wees nu maar blij 

Wat een droomstart van je leven 

Dat je les krijgt, hier van mij! 

In die tienduizenden lessen 

Ben ik nooit gestrest geraakt 

En ’k heb al heel wat suffe kneusjes, in no time hoogbegaafd gemaakt 

Al die blije kinderkoppen, ik heb er duizenden gezien 

En ze zijn gek op mij, hun meester 

Denk dat ik wel een applausje verdien! 

(refrein) 

Ik leer je als de beste spellen 

En ook vloeiend de Engelse taal 

Ik leer je rekenen en met gymen, train ik je spieren sterk als staal 

Al die blije kinderkoppen, bekijken mij vol dankbaarheid 

En ze zijn gek op mij, hun meester 

Verbaasd over mijn bescheidenheid 

(refrein)  

Ja, ja, jullie hebben mazzel  (mazzel!!) 

Ja, ja, ja, wees nu maar blij 

Wat een droomstart van je leven 

Je wordt wijzer, dankzij mij!!! 

Ja, ja, jullie hebben mazzel  (mazzel!!!) 

Ja, ja, ja, wees nu maar blij 

Wat een droomstart van je leven… 

Hiep, hiep hoera… voor mij!!!  

------------------------------------------------------- 

MEESTER MAURIO kan er geen genoeg van krijgen. Na het lied buigt hij 

naar het publiek. En weer werpt hij een kushandje. Maar dan klinkt plots 

weer het rare geluid. 

Geluidsfragment 5 (18): Raar geluid 

IEDEREEN schrikt. Behalve MEESTER MAURIO, die blijft rustig. 

NAOMI, LIZZY, RHYANNA en ADELE springen bij de jongens en bij 

MEESTER DAVE in de armen. JUF MINKE springt bij meester MAURIO 
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in de armen. Alleen LUKE staat nu nog in zijn eentje: hij heeft zijn 

computertje in handen en lijkt niets door te hebben van wat er gebeurt. 

NAOMI  Zoek dekking, daar is dat geluid weer! 

FEIKO   Het lijkt wel alsof de school instort… 

LIZZY   Net nu wij eraf gaan… slechte timing… balen! 

JUF MINKE Wat is dat voor geluid, meester? Heb jij wat gezien 

buiten? 

MAURIO (haalt schouders op) Tsss! Dat? Oh. D’r is een 

soort UFO geland… daar iets verderop… 

RHYANNA   Hou ’s even op… dat is geen leuke mop! 

 

NAOMI, LIZZY, RHYANNA en ADELE gaan weer op eigen benen staan. 

LIZZY   Nu effe serieus? Wat is het echt? 

MAURIO  Tsss! Het is echt waar. Kijk maar. 

MAURIO wijst naar buiten. De anderen kijken naar buiten. Hun monden 

vallen open. En even is iedereen stil.  

JUF MINKE (slaat zichzelf zachtjes in het gezicht, om te 

controleren of ze wel wakker is) Alle groene 

grutten… niet te geloven… 

NAOMI  Zo hé, check dat… die gasten hebben stijl!  

RHYNNA  Ze komen hier naartoe…. Help! What do we do? 

JUF MINKE (raakt in de stress) Oh ja… ’t is echt… Ze komen 

hier naartoe… ZE KOMEN ERAAN!!! 

MAURIO Tsss! Rustig, juffie… Rustig, kindertjes… ze zien 

er heel aardig uit… ze zwaaiden net nog naar me… 
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JUF MINKE Maar ze zijn met zoveel… Ik wil niet… ik weet 

niet… ik begrijp niet… whaahhhh… ik ben bang!!! 

LIZZY   We hebben altijd nog de Biceps Boys, juf! 

FEIKO   (bang) Nu effe niet, hoor! 

JUF MINKE gaat achter het gordijn staan. De anderen volgen haar. 

LIZZY   Zo hé… romantisch hier, zo met z’n allen… 

ALLEN  Stttttt!!! Lizzy! 

LIZZY   Ik vind het hier best wel… woepsie! 

ALLEN  Stttt!!! Lizzy!!! Stil nou!!! 

LIZZY   Oké, oké… Sorry, hoor! 

Nu blijft ook LIZZY stil. En een tijdje gebeurt er niks op het podium.  

SCENE 6. OP SCHOOL 
Dan komt er opeens een bijzonder groepje het podium op. Het zijn 

de BIZARRO’S. Ze lijken erg op gewone mensen, maar aan hun 

kleding kun je zien dat ze anders zijn. De jongens (DONNIE, RONNIE en 

ZJONNIE) zijn heel erg tuttig gekleed (rokjes, jurkjes, sieraden) en dragen 

ook make-up. De meisjes (MYKE, HYKE en PYKE) zien er juist superstoer 

uit (spijkerbroeken met gaten, korte shirts, tattoo’s, enzovoort). Ze lopen 

ook anders. Ze tillen hun knieën hoog op en bewegen hun armen en benen 

wat robotachtig. DONNIE heeft een spiegeltje in zijn handen. Hij kijk er 

eerst zelf in, en geeft hem dan door aan RONNIE. Die kijkt erin en schrikt 

als hij zichzelf ziet. Hij slaakt een kreetje. ZJONNIE is vooral met nagellak 

bezig. 

RONNIE  Oh… Strangiiiooooooo!!! 

De meiden lopen voorop. PYKE heeft een oude draadtelefoon in haar hand 

en lijkt de omgeving ‘te scannen’. Ze komen eerst in de richting van het 

publiek. MYKE snuift aan het publiek en trekt een ‘vies gezicht’. HYKE laat 

haar spierballen zien aan het publiek en roept stoere kreten. PYKE en 

MYKE doen haar na. Dit lijkt erg op hoe de Biceps Boys eerst deden. 

PYKE, HYKE, MYKE Woeeeejjaaaaaaa!!! (haast 

onverstaanbaar) Giant Girls!!! 
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DONNIE bekijkt zichzelf weer in het spiegeltje. Hij pakt een lippenstift en 

begint zijn lippen bij te werken. RONNIE en ZJONNIE komen gelijk op 

hem af. Zij willen ook wat lippenstift. DONNIE geeft de lippenstift, en de 

anderen werken hun lippen bij. Dan ziet DONNIE het publiek. Hij wijst 

naar een vader, en gebaar naar de andere jongens. 

DONNIE (wijst naar een vader op eerste rij) 

Strangggiiiooo!!! 

RONNIE en ZJONNIE  Extraniooo Stranggggioooooo!!! 

DONNIE, RONNIE en ZJONNIE lopen naar de vader toe en bieden de 

lippenstift aan. Met gebaren maken ze duidelijk dat de vader zijn lippen 

ook gerust met de lippenstift mag bij kleuren. 

PYKE, HYKE en MYKE zijn bij het gordijn aangekomen. Het oude 

telefoonapparaat lijkt PYKE naar het gordijn toe te trekken.  

PYKE   (wijst naar gordijn) Strangioooo, strangioooooo!!! 

HYKE en MYKE Altimoooo strangiiiiiioooo!!! 

PYKE wil het gordijn wegtrekken. Maar dan opeens komt LUKE het 

podium opgerend. Hij is dolenthousiast en schreeuwt het uit. 

LUKE   Nieuw record!!! Nieuw wereldrecord!!! YESSSS!!! 

LUKE laat zich op zijn knieën vallen en steekt zijn armen juichend in de 

lucht. DE BIZARRO’s schrikken zich rot. DONNIE, RONNIE en ZJONNIE 

springen van schrik bij PYKE, HYKE en MYKE in de armen. LUKE komt 

overeind en ziet dan pas wat er op het podium is. Met open mond kijkt hij 

naar de Bizarro’s.  

LUKE   Wie zijn jullie? En wat doen jullie hier? 

Alle Bizarro’s gaan weer op eigen benen staan. Ze bekijken LUKE van alle 

kanten. PYKE ‘besnuffelt’ hem voorzichtig met haar oude draadtelefoon. 

LUKE (fluit tussen tanden) Zo hé… volgens mij heb ik nu 

echt te lang gegamed… ik zie Mars-nerds… Ik zie 

Jupiter-wezels… ik zie Pluto-strangers… 

DONNIE komt op hem af en steekt zijn voet (als welkom) in de lucht. Hij 

wijst op zichzelf en de anderen. 

DONNIE  Bizarro’s! 
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PYKE wijst met de telefoon richting gordijn. LUKE ziet daar beweging. 

LUKE Oké jongens… Kom maar tevoorschijn… Ze 

hebben jullie gevonden! 

SCENE 7. OP SCHOOL 
IEDEREEN komt achter het gordijn vandaan. DE BIZARRO’S 

steken hun voet omhoog, als welkom. De groep 8-ers, de meesters 

en de juf groeten met een handje. Beide groepen bekijken elkaar 

geïnteresseerd. PYKE snuffelt bij iedereen met haar telefoon. DE GROEP 

8-meiden en de Bizarro-boys gaan dicht bij elkaar staan (denk om het 

Bizarro-loopje) en gluren naar elkaar. De Bizarro-jongens stiften hun 

lippen en zorgen dat hun kleren en sieraden er goed uitzien. ZJONNIE is 

met nagellak bezig. 

RHYANNA  Die gasten zijn vet… dat voorspelt heel wat pret! 

NAOMI  (wijst naar lippen) Die lippenstift wil ik wel lenen! 

(loopt naar Donnie, wijst naar lippen). Wat een 

gave lipstick heb jij! 

DONNIE  (onzinwoord) Quantiekanto? 

DONNIE steekt zijn lippenstift naar haar uit. NAOMI kijkt eerst verbaasd, 

dan slaakt ze een gilletje. 

NAOMI (blij) Oooh woepsie! Girls!! Ik mag zijn lippenstift 

lenen! 

DONNIE knikt enthousiast en gebaart dat ze haar gang mag gang. 

ADELE  Spreken jullie Nederlands? Hollandies? 

De BIZARRO’s kijken haar niet-begrijpend aan. 

NAOMI (smeert lippen vol) Oh, woepsie! Wat zijn ze 

aardig! 

LIZZY Hoe weet jij dat nou? Je kan ze niet eens verstaan. 

NAOMI Duh! Boeien! Ik hoef niet met ze te praten… Ik zie 

zo wel dat ze aardig zijn… vooral deze… hij is… 

(wijst naar Donnie, raakt hem even aan) Hmmm, 

hij voelt zelfs… woepsie! 
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ADELE Oké… (tegen publiek, wenkbrauwen omhoog 

trekkend) Volgens mij begin ik te begrijpen wat die 

woepsieklik is… 

LIZZY Geef mij maar een hond! 

JUF MINKE komt er bij. MEESTER DAVE komt naast haar staan. 

JUF MINKE  Laat mij maar. Ik ben goed in taal. Ik regel het wel. 

MEESTER DAVE Go your gang, juf! You can do it vast very wel… 

JUF MINKE  Oké. Where… you… from? 

MEESTER DAVE (tegen de anderen) Da’s Engels! 

ALLEN  (gapen) Boeiend, meester! 

De BIZARRO’s geven geen antwoord, maar kijken verbaasd naar elkaar en 

naar JUF MINKE. JUF MINKE waagt nog een poging. 

JUF MINKE  Sie… kommen… von… wo? 

MEESTER DAVE (legt weer uit) Da’s Duits… 

LIZZY   Ja, duh… 

De anderen gapen nu alleen maar. De Bizarro’s geven weer geen 

antwoord. Kijken verbaasd naar elkaar en naar JUF MINKE. 

JUF MINKE  (denkt even na) Voesettes… devoe? 

MEESTER DAVE (krabt op zijn voorhoofd) Zo… ze spreekt ook nog 

een aardig woordje Chinees… 

LIZZY   Frans meester, Frans! 

MEESTER DAVE (schudt hoofd) Nee, ik heet geen meester Frans… 

ik heet Dave… meester Dave! 

ADELE  Ze sprak in het Frans. 

MEESTER DAVE Oh, la, la! 

JUF MINKE Zeg dat wel! Oh, la la. Maar eh… dit wordt niks… 

RHYANNA We moeten er iemand bijhalen. Die kan vertalen! 
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JAYSON En ik bel mijn oom… die is kultureel paragnost… 

of zoiets…  

KEVIN   (verbaasd) Wát is-ie? 

JAYSON (haalt schouders op) Ik weet niet meer precies hoe 

het heet… Spultureel androloog of zoiets… 

JUF MINKE   Cultureel antropoloog? Ik denk dat je dat bedoelt? 

JAYSON (haalt schouders op) Multureel wandoloog… Kan 

ook… hij weet alles van andere mensen… 

ADELE Oh, dan kun je m’n tante Truus er ook bij halen… 

Die weet ook alle nieuwste roddels! 

JAYSON   Ik sms hem gelijk. Dit zal hij heul leuk vinden. 

JAYSON pakt zijn telefoontje en gaat aan de slag.  

De Bizarro’s overleggen met elkaar. DONNIE haalt zijn rugzakje van zijn  

rug en zoekt erin. PYKE stapt naar voren, wild gebarend met haar handen. 

PYKE   (onzinwoord) Wotjiewotja! 

JUF MINKE   Wat gaan ze nou weer doen? 

SCENE 8. OP SCHOOL 
DONNIE heeft een papieren (of plastic) tas gepakt, waarin 

snoepjes zitten. Hij deelt ze uit aan de andere Bizarro’s. Heel 

overdreven kauwen de Bizarro’s op de snoepjes. En als PYKE een teken 

geeft (ze gooit haar voet zo hoog als ze kan in de lucht), slikken alle 

Bizarro’s hun snoepje door. 

Let op: Hier staan we een klein stukje over. De Bizarro’s nemen 

een Bizarro-babbelaar, waardoor ze Nederlands kunnen spreken. 

Juf Minke wil graag weten waarom zijn naar Nederland zijn 

gekomen 

JUF MINKE  En waarom zijn jullie hier? 

PYKE   Owh… wij Bizarro’s zijn nogal nieuwsgierig… 

HYKE En we hebben gehoord dat Nederlanders nogal raar 

zijn? 
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FEIKO (met banaan half uit zijn mond) Raar? Wij?  

MYKE Rare eetgewoontes… jullie eten oude kaas… en 

moddervette patat… 

ALLE BIZARRO’S (trekken vies gezicht) Bweeehhh! 

FEIKO (schudt hoofd, praat met volle mond) Ik eet alleen 

bananen… 

DONNIE En jullie hebben rare hobby’s… 

ZJONNIE (lakt ondertussen nagels) … voetbal… 

zonnebaden… linedancen… 

ALLE BIZARRO’S (trekken vies gezicht) Bweeehhh! 

RONNIE En we hoorden dat jullie er zo raar uitzien… 

FEIKO (weer met banaan half in mond) Raar? Wij? 

PYKE Nou, dat klopt dus ook! 

MYKE   En wat een varkenstaaltje hebben jullie, zeg… 

LIZZY   Hé, ho, ho! Gaan we beledigen? 

HYKE   Sorry, maar we moéten de waarheid spreken… 

DONNIE Maar het is leuk om met jullie te kunnen praten! 

ZJONNIE  Echt wel! 

ALLE BIZARRO’S (enthousiast) Mager! 

RONNIE  En wat zien jullie er bijzonder uit. 

FEIKO   Zien wij er bijzonder uit? 

PYKE   Ja. Hebben jullie een feestje of zo?  

MYKE   Een verkleedfeest? 

NAOMI Vind je mijn jurk mooi? Speciaal voor vanavond 

aangetrokken! 

NAOMI showt haar jurk. DONNIE, ZJONNIE en RONNIE kijken 

bewonderend en klappen in hun handen. Ze vinden de jurk prachtig. 

DONNIE Prachtig! Maar wel gek dat jij hem draagt… 
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RONNIE  Is het Andersom-dag bij jullie? 

LIZZY (stomverbaasd) Bij ons? Wie loopt er hier nou 

eigenlijk voor aap? 

ZJONNIE Bij ons zou je eh… voor aap lopen… als meisje in 

een jurk… 

ALLE BIZARRO’S gniffelen achter hun hand. 

RONNIE  (tegen PYKE) Ik zie jou al in een jurk… hahaha… 

ALLE BIZARRO’S (lachend) Mager! 

ZJONNIE  (met nagellak) Ik lak liever! 

PYKE   Haha, ik ben toch geen vent… Stel je voor… 

HYKE   (tegen RONNIE) Of jou in een broek… hihi… 

ALLE BIZARRO’S (lachend) Mager! 

FEIKO Voor ons zijn jullie vreemd… want bij ons dragen 

mannen nooit een jurk of rok… 

DONNIE  (verbaasd) Echt niet? 

LIZZY   Behalve in Schotland… 

ADELE  Komen jullie soms uit Schotland? 

DONNIE  (schudt zijn hoofd) Nee, wij komen uit Bizarritanië. 

LIZZY Nou… wij vinden het helemaal niet erg, dat jullie 

er zo vreemd uitzien. 

RONNIE  Vreemd? Wat is vreemd? 

MEESTER DAVE Dat is de kwestie! 

KEVIN   Wat vreemd is? Eh… vreemd is anders. 

PYKE   Nou, dan zijn jullie dus vreemd! 

LIZZY   Neehee! Wij zijn niet vreemd. Jullie zijn vreemd! 

ZJONNIE  Echt niet. Jullie zijn anders. Dus jullie zijn vreemd! 

ALLE BIZARRO’S Héél vreemd! Strange!!! 
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Iedereen begint door elkaar te roepen en naar elkaar te wijzen (‘Jullie zijn 

vreemd’). Totdat RHYANNA een goed idee krijgt. 

RHYANNA  Juf Minke, vertel jij… zijn zij vreemd of wij? 

PYKE   Ja, daar gaat het om… wát is vreemd, juf Minke? 

JUF MINKE (zucht en steunt) Ehm vreemd is eh… vreemd kan 

van alles zijn enneh… alles kan vreemd zijn… 

vreemd is eh… eigenlijk maar een vreemd 

begrip… eh… eh…  

Lied 6 (19): Vreemd begrip 
Dit lied wordt door iedereen gezongen. Maar de regeltjes in de coupletten 

worden steeds solo (of door een klein groepje) gezongen. Kies goed uit, wie 

wat zingt: de stoerste jongen zingt over de roze slippies, de stoerste meid 

over haar haren in een knotje. De Bizarro’s zingen mee. 

Is het vreemd als ik mijn haren het liefste in een tuttig knotje draag 

is het vreemd als ik de meester dagelijks om extra huiswerk vraag 

is het vreemd als ik nooit eens over mijn stinkende babybroertje klaag  

is het vreemd als ik bij mij thuis, het liefst alleen maar roze slippies draag? 

(refrein) Vreemd is een vreemd begrip, wat bedoelt men er toch mee? 

Wat de één volslagen maf vindt, vindt de ander gewoon… oké 

Vreemd is een vreemd begrip, wat bedoelt men er toch mee?  

Wat de één volslagen maf vindt, vindt de ander gewoon… oké 

Is het vreemd als ik stiekem met de minipony’s van mijn zusje speel 

Is het vreemd als ik elk kauwgumpje ’t liefst met al mijn vrienden deel 

Is het vreemd als ik mij tijdens rekenles nooit maar één halve tel verveel 

Is het vreemd als ik mijn haren verf, en kies voor pimpelpaars en voor 

knalgeel? 

(refrein)  

(bruggetje) Ik vind mijn vader vreemd, hij wil graag op jazzballet 

Ik vind mijn moeder vreemd, ze ligt soms ’s middags al in bed 

Ik vind mijn opa vreemd, hij draagt een veel te hip toupet 

Ik vind mijn oma vreemd, ze heeft haar cavia opgezet… 

(whaaaaahhh!!!) 

(refrein)  
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(hierna diverse vertalingen van vreemd:  

Strange… étrange… seltsam… garip… strano… extraño… alienos… 

ajabu… konstigt… estranho… merkelig… dzwiny… outo…) 

---------- 

Na het lied bekijkt iedereen elkaar nog eens. Vriendelijk. Gemoedelijk. En 

er worden handen geschud. 

SCENE 9. OP SCHOOL 
De oom van JAYSON komt op, samen met zijn collega. Het zijn 

cultureel antropoloog professor HUBERT VANSTIJVENKAKEN en 

doctor MADELON ROLINENKOVA. Ze zijn direct enthousiast als ze de 

Bizarro’s zien. Maar ze praten vooral met elkaar.  

Let op: We slaan wat over. Hubert en Madelon zijn nogal 

opdringerig. Ze willen allerlei proefjes afnemen bij de Bizarro’s. Ze 

worden weer snel weggestuurd. 

HUBERT en MADELON verlaten het podium. De Bizarro’s halen 

opgelucht adem. 

DONNIE  Dat ging maar net goed. 

PYKE (tikt tegen voorhoofd) Wat een rare lui, die 

andersomologen… 

MYKE   Heul raar! 

HYKE (slaat rechtervuist in linkerhand) Dat liep maar net 

goed af voor ze… Jammerrrrr… 

Deze keer zingen de Bizarro’s het volgende lied. 

Lied 7 (20): Super, super, super Strange 
’t Is vreemd, niet te geloven!!! 

We zijn het allemaal eens… 

Wat hier zo effe net gebeurde 

Dat is super, super, super strange!!  Strange!!! 

-------------- 

RONNIE   Maar wat gaan jullie eigenlijk doen vandaag? 

LIZZY Feest vieren! Paaaarrtyyyyyyy!!!! (doet bijpassend 

dansje) 
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JUF MINKE (knikt) Ja, zullen we eindelijk eens gaan beginnen? 

KEVIN   Kan niet, juf. Bob is er nog niet. 

JUF MINKE  (ongeduldig) Sms hem dan! 

KEVIN   Heb ik gedaan, juf. 

JUF MINKE  Bel hem dan! 

LIZZY   Mail hem! 

RHYANNA  Ping hem… of tring hem! 

ADELE  Watsapp hem! 

JAYSON  (begrijpt niet) Wathebbum? 

NAOMI  Of… ga even bij hem langs! 

JUF MINKE  Ho, ho, ho! We hebben geen uren de tijd! 

IEDEREEN gaat gelijk aan de slag met zijn of haar mobieltje. Er klinken 

allerlei piepjes, bliepjes en klikgeluidjes. JUF MINKE haalt haar toeter 

weer tevoorschijn en wil erin knijpen. 

--------------------------------------------------------------------- 

Hier komt een tussenscène. Deze scène kan worden opgevoerd door grote  

groepen en worden weggelaten door kleine groepen. Spelers op het  

podium lopen naar de zijkant en gaan af.  

Er komt een quizmaster op: ALBERTINA DENZEN. Ze wordt begeleid 

door twee assistenten: XENZA en YMERT. Het drietal is opvallend 

gekleed: kleurige kleren die goed bij elkaar passen. ALBERTINA loopt in 

het midden en heeft een microfoon. XENZA heeft een bijpassende tas. 

ALBERTINA Beste mensen, welkom allemaal vanavond… We 

breken even in… 

XENZA  Voor onze show… StS! 

ALLE DRIE  (roepen naam show) Stranger than Strange… 

YMERT Wij gaan vanavond op zoek naar het vreemdste 

wezen dat er op aarde rondloopt. 

ALBERTINA We zijn inmiddels tot de finale gekomen… 
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XENZA En dat betekent dat er nog maar drie kandidaten 

over zijn. 

Let op: Deze tussenscène slaan we grotendeels over. De kandidaten 

zijn de hond, de groenkuif-kangoeroe en de voetbalsupporter. Het 

publiek mag uitmaken wie wint! 

YMERT  U bepaalt door applaus… wie de finale wint van… 

XENZA  ‘Vreemder dan vreemd’… 

ALBERTINA ‘Stranger than Strange’… Wie klapt voor kandidaat 

1… wie klapt er voor kandidaat 2… en wie voor 

kandidaat 3… (na het applaus gaat het door) 

XENZA en YMERT Het is duidelijk… de winnaar is… 

ALBERTINA (noemt naam winnaar) … 

De winnaar buigt en iedereen verlaat het podium.  

Vanaf hier loopt de scène gewoon door. Alle spelers van vóór de 

 tussenscène komen het podium weer op. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Op dat moment komt LUKE weer op. Hij schreeuwt weer, laat zich op zijn 

knieën vallen, gooit zijn armen juichend in de lucht. 

LUKE   Weer een nieuw record!!! WERELDRECORD!!! 

De Bizarro’s schrikken en trekken zich terug achter het gordijn. 

JUF MINKE  Luke! Je laat onze gasten schrikken. 

NAOMI  (doet gordijn open) Kom maar weer, hoor! 

De Bizarro’s komen weer tevoorschijn.  

RONNIE  Wat een ongelooflijk raar feest is dit… 

DONNIE  (wijst naar groep 8-ers) Die gasten zijn echt raar… 

ZJONNIE  (tikt op voorhoofd) Super strange… 

KEVIN   Dit hoort niet bij het feest, hoor. 

JUF MINKE (schudt hoofd) Het verpest het feest! (boos) Je moet 

nou echt effe stoppen met gamen! 
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LUKE Oké, sorry, hoor… ik was twee minuutjes bezig… 

JAYSON Twee minuutjes? Je doet niks anders, man! Je bent 

verslaafd! 

LUKE Ikke? Echt niet! Mijn Nose-Pad is verslaafd… aan 

mij! 

NAOMI  Ja, duh… 

LUKE Echt! Als ik een uurtje niet game, begint-ie kwaad 

te bliepen… 

KEVIN   En daarom stop je dus nooit? 

LUKE Ik stop vaak genoeg! Elke dag… voor ik ga 

slapen… 

JUF MINKE  Nou, ik word er helemaal gek van. 

LUKE   Sorry, juf… Ik zal niet meer gamen vandaag… 

JUF MINKE Klopt. (gebaart naar Luke) Lever maar in die 

Nose-Pad!  

LUKE Ah, juf… dat kun je niet maken… ah, juffie, juffie, 

juffie toch… (zakt op knieën, houdt computertje) 

Lied 8 (21): Games en spelletjes 
Dit lied wordt door Luke gezongen of door een groepje. In dat 

geval staat Luke wel in het middelpunt. Hij heeft 

zijn computertje in handen en kijkt er zelfs 

tijdens het liedje vaak op. Op het allerlaatste 

moment (vlak voor ‘Game Over’) grist juf Minke 

de Nose-Pad uit zijn handen. 

Mijn vader heeft zo’n slimme phone 

Met een vette game daarop 

Ik speel tot de batterij slurpieslurpie leeg is 

En krijg dan vreselijk op mijn kop 

Die games zijn vet verslavend 

Maar dat vin-ik geen probleem 

Want zodra ik ’s middags weer thuis ben 

Ga ’k verder met m’n goeie game! 
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(refrein) Games en spelletjes, spelletjes 

Op i-pad, smartphone en pc 

Games en spelletjes, spelletjes 

Aha, ik stop er nooit meer mee! 

Oh nee! Oh nee! 

Mijn moeder heeft een i-pad 

Waar ze eigenlijk niks mee kan 

Ze werkt liever met pen en papiertje 

Waardoor ik altijd gamen kan! 

Die games zijn vet verslavend! 

Maar ook best leerzaam hoor 

Ik doe mee aan de Olympische Spelen 

En verbreek wereldrecords 

(refrein) 

(bruggetje)Ik bouw boerderijen en kastelen  

Race hard in sportautootjes rond – Heng, heng! 

Ik versla draken, verzorg wilde paarden 

Werp rotsblokken op de grond 

(refrein) 

Games en spelletjes, games en spelletjes, games en spelletjes (2x) 

Ik stop er nooit meer mee! 

Oh, nee! 

GAME OVER 

------------- 

Juf MINKE pakt het computertje af en LUKE gooit zijn armen in de lucht. 

LUKE Ik ben verslagen… defeat… I have lost… ended… 

bwaahhh!!!! 

ADELE Je hebt gewonnen, juf! 

Een beetje onwennig kijkt JUF MINKE naar het computertje. Dan stopt ze 

hem in jas- of broekzak. 

RHYANNA En we hoeven niet te vragen… (wijst naar Luke, 

die op de grond ligt) … wie er is verslagen! 

SCENE 10. OP SCHOOL 
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JUF MINKE houdt de knijptoeter in de lucht. 

JUF MINKE Zo! En nou ga ik eindelijk in mijn toeter knijpen. 

Niemand houdt mij nu nog tegen! 

PYKE   (steekt vinger in de lucht) Juf, juf, juf, juf, juf!  

JUF MINKE  (zucht diep en kijkt Pyke aan) Wat nú weer? 

PYKE Waarom eigenlijk? Waarom ga je in die toeter 

knijpen? 

Let op: hier slaan we weer een stukje over. Waarom gaan de groep 

8-ers feestvieren, terwijl ze afscheid nemen van school? Dat is 

toch eigenlijk heel erg vreemd? En wat houdt zo’n basisschool nou 

eigenlijk precies in? 

MAURIO Tsss! Jullie weten echt niks, hè! De basisschool is 

het belangrijkste moment in je leven! 

JUF MINKE  En meteen ook het mooiste moment… 

De GROEP 8-ERS blijven verdacht stil. Ze zeggen niks, ze knikken niet met 

hun hoofden, ze bewegen niet.  

MEESTER DAVE  (zwaait naar groep 8-ers) Hé, hallo! 

JUF MINKE  (kijkt naar de groep 8-ers) Zo is het toch? 

De GROEP 8-ERS knikken overdreven enthousiast met hun hoofden.  

KEVIN (niet erg enthousiast) Eh ja, hoor, juf… Het was 

hier eh… fantastisch!  

MYKE   Nou, jullie kunnen blijkbaar nog wél liegen… 

DONNIE  Maar wat leer je hier dan allemaal?  

ADELE  Lezen! 

RHYANNA  En rekenen… en tekenen! 

MEESTER DAVE De basisschool is zóó belangrijk! 

MAURIO Tssss! Zonder basisschool zou Nederland veel 

minder beschaafd zijn. 

PYKE   Hoe bedoel je dat? 
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MAURIO Tsss… Het zou een land vol woestelingen zijn… 

een land vol wilde heethoofden… 

JUF MINKE  Terwijl het nu een heerlijke beschaving is…  

Juist op dat moment komt BOB binnen. Hij stampt op de grond en kijkt 

woest om zich heen. Hij heeft een tas bij zich, die hij op de grond smijt. 

BOB   Ik ben het zoóóó ongelooflijk zat!!!  

HYKE   (verbaasd) Beschaving… dit is dus beschaving… 

KEVIN   Hé, Bobbie… daar ben je eindelijk. 

JUF MINKE  Waar bleef je nou? Je bent laat… 

RHYANNA En waarom kijk je zo boos? Is je girlie-girlie loos?  

BOB (stampt weer op de grond) Ik ben het zo 

ongelooflijk zat… het begint elke morgen al met 

mijn moeder… (doet moeders stem na) 

‘Booooobbbb, opstaan… Anders kom je te laat… 

Boooooobbbbbb’ 

LIZZY  Kun je niet beter een wekker kopen…? 

BOB En daarna op school de meester (doet meesters 

stem na) ‘Booooobbbbb… heb je je huiswerk wel 

gemaakt? En heb je nou alweer snoep mee in plaats 

van stukjes fruit… Boooobbbbb…’ 

FEIKO Fruit is gezond, Bob-mans! Je mag altijd van me 

lenen. Dat weet je toch? 

BOB  En dan nu… ik ben een paar minuutjes later… 

MAURIO (kijkt op horloge) Tsss! Toch zeker een kwartier 

later dan we hadden afgesproken. 

BOB Ik ben een paar minuutjes later… omdat ik buikpijn 

had… en daardoor wat langer op het toilet zat dan 

ik had gehoopt… 

LIZZY   We hoeven de details niet te horen, Bob… 

JUF MINKE  Het is fijn dat je er nu bent… 
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LIZZY   En fijn dat je je boodschap thuis hebt gelaten… 

BOB Maar terwijl ik dus met krampen op het toilet zit… 

zeurt iedereen aan mijn kop… 

MAURIO  Tsss... We waren gewoon bezorgd, Bob… 

BOB (somt op en wordt steeds bozer) Ik word gebeld… 

ik word gemaild… ge-sms’t… gepingd… 

getelext… gewhats-appt… gefaxt… getweet… 

geretweet… ge-weet-ik- wat-allemaal-niet… 

KEVIN   Gelukkig, hebben we je bereikt, Bob… 

BOB En dat gaat zo de hele dag door… Iedereen zegt de 

hele dag wat ik moet doen én wat moet ik laten… 

MEESTER DAVE Dat is toch niet zo erg, Bob… 

FEIKO Ja, je stelt je aan Bob-mans! (steekt half afgekloven 

banaan in Bobs richting) Neem een hapje 

banaan… daar word je vrolijk van! 

BOB Oh ja, stel ik me aan?  

ADELE   (knikt) Ja. Zo erg is het toch allemaal niet? 

BOB Oh nee? Is het is niet zo erg? Oh, pliessieplies… 

laat me toch gewoon eens mijn eigen tempo en 

mijn eigen leven bepalen… Whhaaahhhh! 

Lied 9 (22): Boeien! 
BOB zingt dit lied solo, of staat centraal op het podium.  

Mijn moeder zeurt dat ik m’n haar moet kammen 

’s morgens vroeg na het slapen 

Mijn vader klaagt als hij op mijn kamer komt 

Dat ik mijn kleren op moet rapen 

Mijn teacher schreeuwt haast hysterisch 

Dat ik niet tijdens zijn lessen mag gapen 

Mijn vrienden vinden het giga, giga-goor 

Dat ik mijn neus soms loop leeg te schrapen 

(refrein) Nou dat kan me… boeien, boeien, boeien, boeien, boeien! 

Bemoei je niet met mij… da’s zonde van je tijd! 



35 

 

Kijk vaker naar jezelf… dat scheelt mij veel narigheid 

Boeien, boeien, boeien, boeien… ga ergens anders lopen loeien 

Boeien, boeien… en laat mij maar lekker knoeien! 

Mijn moeder vindt dat ik zelfs oliebollen  

Met mes en vork moet eten 

Mijn vader vindt dat ik ’s morgens never nooit 

Het tanden flossen mag vergeten 

Mijn teacher vindt dat ik minstens  

Alle Europese hoofdsteden moet weten  

Mijn vrienden vinden het very, very vies 

Als ik geluiden maak na het eten    

(refrein) 

Boeien, boeien… laat jij je hersens eerst wat groeien! 

Boeien, boeien… ik praat nog liever met ouwe koeien! 

Boeien, boeien… stop je met mij te bemoeien! 

Boeien, boeien… ga ergens anders de sfeer verknoeien! 

Boeien, boeien… man, jij kan me echt kápot vermoeien! 

Boeien, boeien… ik hoor écht wel tot de goeien! 

Ik hoor écht wel tot de goeien! Ik hoor écht wel tot de goeien! 

Boeien, boeien, boeien, boeien, boeien!   Yeah! 

------ 

Na het lied applaudisseert iedereen. Vooral de Bizarro’s zijn enthousiast. 

DONNIE  Mooi gezongen, hoor! 

RONNIE  Héél eh… boeiend! 

BOB   Vonden jullie het vet? 

ZJONNIE (schudt hoofd, dan enthousiast) Nee, niet vet… 

maar wel écht mager! 

Let op: we slaan een stukje over. Meester Maurio stelt voor om de 

Bizarro’s te laten zien wat de basisschool inhoudt. In de volgende  

scènes wordt de schooltijd in vogelvlucht doorgenomen. 

SCENE 11. OP SCHOOL 
MEESTER MAURIO roffelt op een tafel: alsof het een drumstel is en hij 

iets aankondigt. JUF MINKE en MEESTER DAVE komen op. Daarna 
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volgen RHYANNA, NAOMI, ADELE en LIZZY. Ze hebben een boa om hun 

hals geslagen en lopen met een groot bord in hun handen. Op dat bord 

staat in grote letters: GROEP 1 EN GROEP 2. Naast de letters staat een 

grote foto van de leerkracht(en) van die groepen. Of een grote groepsfoto. 

 

 

 

 

JUF MINKE  Wij zullen jullie in vliegende vaart rondleiden … 

MEESTER DAVE … door acht jaar basisschooltijd. 

JUF MINKE  In groep 1 zijn de kinderen altijd superblij! 

Er komt een jongetje (ARIE-JAN) huppelend het podium op. 

ARIE-JAN Joepie! We hebben zo’n zin in school! 

Joeperdepoepie! (huppelt af) 

DAVE   Maar soms zijn ze wat minder blij… 

Een keihard huilend meisje (MILOU) komt het podium op. 

MILOU  Whhhaaahhhhhh… Maaaammmaaaaa!!! 

JUF MINKE (plaatst knijper op haar neus) En sommige 

kinderen zijn nog maar nauwelijks zindelijk… 

Nu komt BABETTE op. Over haar broek heen draagt ze een grote luier. 

Ook heeft ze een speen in haar mond en een babykrul. (Het is leuk als dit 

bijvoorbeeld de stoere LIZZY is uit de vorige scènes of een van de andere 

groep 8-ers). MEESTER DAVE loopt naar Babette toe en trekt de speen uit 

de mond, maar dat levert gelijk een huilbui op. Dave stopt de speen snel 

weer terug. De Bizarro’s zijn verbaasd over de luier. Ze wijzen ernaar en 

trekken een vies gezicht. 

DONNIE  En leren jullie ook wat in die eerste groepen? 

JUF MINKE  Natuurlijk. Van alles!  

MEESTER DAVE Papier knippen… een paar letters schrijven… 

JUF MINKE  Tot tien tellen… en sommigen zelfs tot twintig… 

PYKE   (verbaasd) En daar doen jullie twee jaar over…? 

Let op: de verschillende groepen kunnen ook worden aangekondigd met 

een verrijdbaar schoolbord of een powerpointpresentatie. Het kan zo mooi 

gemaakt worden als technisch maar mogelijk is. Zie ook de handleiding. 
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MYKE   Vreemd! 

ALLE BIZARRO’S Very, very strange! 

MAURIO  De school begint pas écht in groep 3… 

Iedereen verlaat het podium. De Bizarro’s blijven op het podium zitten. 

SCENE 12. OP SCHOOL 
De Bizarro’s hebben een schaar gepakt en knippen wat in de lucht. 

DONNIE  Best leuk dat knippen!  

ZJONNIE (met nagellak) Ik lak liever! 

PYKE (knikt) Ja, maar om nou acht jaar naar school te 

gaan om te leren knippen… dat kun je toch ook in 

drie minuten van je ouders leren? 

MEESTER MAURIO, MEESTER DAVE en JUF MINKE komen op. 

MAURIO roffelt weer op een tafeltje en daarna komen ook RHYANNA, 

NAOMI, LIZZY en ADELE weer op. Ze dragen een boa of een ander 

opvallend kledingsstuk (bijvoorbeeld allemaal een kleurig jasje). Nu 

hebben ze een bord bij zich waarop ‘GROEP 3 EN GROEP 4’ staat. Er 

staat weer een foto bij van de leerkracht die de groep toen had of een 

megagrote klassenfoto. Ook zijn er eenvoudige leesboekjes die ze aan de 

Bizarro’s geven. 

MEESTER DAVE In groep 3 begint school pas echt. 

JUF MINKE  De kinderen leren lezen. 

HYKE   Lezen? Wat is dat? 

MYKE   En nóg belangrijker… wat heb je eraan? 

Er wordt een schoolbord het podium op gereden. Ook komt er een jongetje 

(HENKIE) met een stoel. HENKIE gaat zitten en kijkt naar het schoolbord. 

Op het bord staat geschreven: MEESTER IS TOP! 

MAURIO Zo Henkie, vertel eens welke letters we hier zien… 

Let op: we slaan weer een stukje over. Henkie leest voor van het  

bord.  Naomi fluistert een berichtje in het oor van Donnie. Die  

roept ook opeens ‘woepsie!’ 
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SCENE 13. OP SCHOOL 
De Bizarro’s bladeren in de leesboekjes die ze hebben gekregen, 

maar ze kunnen geen woord lezen. DONNIE is nog steeds onder de 

indruk van het berichtje dat Naomi hem in zijn oor fluisterde. Hij zit heen 

en weer te wippen en wrijft over zijn gezicht (hij heeft het er warm van). 

PYKE   Wat is er met jou aan de hand, Donnie? 

ZJONNIE Riep je nou echt… (met hoog stemmetje) 

‘Woepsie’? 

RONNIE En wat is er dan zo… (met hoog stemmetje) 

woepserdefloepsie? 

DONNIE (wuift met zijn hand, komt niet uit zijn woorden) Ik 

eh… volgens mij eh… oh, kijk… daar komen de 

meester en juf alweer… 

MEESTER DAVE, MEESTER MAURIO en JUF MINKE komen weer op. 

Daarna volgen RHYANNA, NAOMI, ADELE en LIZZY. Zij dragen nu een 

bord waar ‘GROEP 5 EN GROEP 6’ op staat. Ernaast staat weer een foto 

van de leerkrachten van die groep(en) of een klassenfoto. 

MEESTER DAVE In groep 5 en groep 6 krijg je voor het eerst 

geschiedenis… 

MAURIO  … en aardrijkskunde! Tssss. Dat is zo geweldig! 

Let op: De Bizarro’s vinden aardrijkskunde maar raar. Hebben ze 

hier nog geen TamTam in Nederland, die alle plaatsnamen kent? 

SCENE 14. OP SCHOOL 
De Bizarro’s bladeren in de geschiedenis- en aardrijkskundeboeken 

die ze hebben gekregen.  

RONNIE  Staat er veel over ons in? 

ZJONNIE Vast heel veel mooie plaatjes! 

PYKE Nee… ik geloof niet dat ze al van ons bestaan 

weten… 

HYKE (schudt hoofd) Ze zijn echt een beetje… eh 

achterlijk… 
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MYKE   Tja… ze lopen minstens drie eeuwen achter… 

DONNIE  (legt vinger op lippen) Sttt… Daar komen ze weer. 

MEESTER DAVE, MEESTER MAURIO en JUF MINKE komen weer op. 

Daarachter komen RHYANNA, NAOMI, ADELE en LIZZY. Zij dragen een 

bord met daarop ‘GROEP 7’ en een foto van de juf/meester van die groep 

of een leuke klassenfoto. (het kan voor de grap ook een heel andere foto 

zijn. Bijvoorbeeld van een groepje dieren of van een clubje topmodellen.) 

MEESTER DAVE In groep 7 wordt begonnen met Engels. 

JUF MINKE  Dan gaat er een wereld voor de leerlingen open! 

RHYANNA  Oh yes! Engelse les! 

RONNIE  Engels? 

ZJONNIE  Dus jullie moeten een andere taal echt gaan léren? 

DONNIE  Jullie hebben geen Bizarro-babbelaars? 

ALLE BIZARRO’S  (hoofdschuddend) Very, very strange…. 

JUF MINKE Ehm ja… misschien kunnen we het recept van die 

babbelaars van jullie krijgen… 

MAURIO (enthousiast) Tsss! Goed ideetje! Gat in de markt! 

MEESTER DAVE Zou dat werken… in deze wereld? 

RHYANNA Ik vraag me of er vraag naar zou zijn… niet meer 

kunnen liegen, is voor sommigen niet zo fijn… 

ADELE Sommige mensen zouden verplicht Bizarro-

babbelaars moeten eten… 

Van dat idee wordt iedereen enthousiast. 

MEESTER DAVE (enthousiast) Goed idee! Politici kunnen dat wel 

gebruiken… 

ADELE   En wat dacht je van bankiers!? 

MAURIO   Verkopers van tweedehands auto’s! 

MYKE   Jullie mogen er best eentje proberen… 
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FEIKO (komt enthousiast vanachter gordijn gerend) 

Nouhou! Dat wil ik wel! Lijkt me heerlijk, zo’n 

Bizarro-babbelaar!  

KEVIN   Maar dan kun je alleen nog de waarheid spreken… 

FEIKO Ik heb geen geheimen! Geen enkele… (kijkt snel 

om zich heen) Behalve voor m’n moeder… 

PYKE   (biedt Feiko Bizarro-babbelaar aan) Probeer maar. 

LIZZY (trekt vies gezicht) Bweeeh… Geef mij maar een 

hond! 

FEIKO   (geïnteresseerd) Is het van banaan gemaakt? 

HYKE (schudt hoofd) Bizarro’s eten nooit fruit… daar 

worden onze hersens week van… 

FEIKO pakt een babbelaar en kijkt er met fronsende wenkbrauwen naar. 

Hij ruikt aan het snoepje en trekt een ‘vies’ gezicht. 

FEIKO Waar is dit dan wél van gemaakt? Dit stinkt 

afgrijselijk én verschrikkelijk! 

RONNIE  (nadenkend) Volgens mij van zeewier…  

ZJONIE  (nadenkend) Ik dacht van meeuwendrek…  

FEIKO   Van meeuwendrek? Bwaahhh… 

DONNIE (komt er bij staan) Welnee, joh, stel je niet aan… 

Dit wordt gemaakt van vis! 

FEIKO   (schrikt zich rot) Van vis? Whaaahhh!!! Nog erger! 

RONNIE  Ze smaken fris… en echt naar pure vis…  

RHYANNA Zo hé: wat een rijmtalent! (tegen publiek) Doe mij 

maar zo’n vent! (knijpt Ronnie even in z’n arm) 

DONNIE  Vislekker, zeg maar.  

FEIKO (geeft snoepje terug) Ik ben allergisch voor vis… 

Doe weg, alsjeblieft… ik leer liever tien jaar lang 

aan één stuk door Engelse woordjes… bwaaaah!!! 
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Lied 10 (23): Vieze vette vis 
Dit lied wordt gezongen door FEIKO, of hij staat in het 

middelpunt. 

Hé, check thizzz, gappies…  Hé, check thizzzzzz!  

’t ruikt naar vis, gappies… Echnie frissssss!!! 

Ik ben reuzegezond, en ik heb altijd trek 

Maar er zijn ook etenswaren 

Die ik never nooit niet trek 

paling ruikt naar ouwe lappen  

kabeljauw smaakt vreselijk brak 

een tonijn blijft zelfs oneetbaar, met een flinke mayo-kwak 

(refrein) Ik hou van groente en van fruit 

Maar ’k word onpasselijk van vis 

Het is toch jammer dat niet al ons eten 

lekker jammie is…  

Hé, check thizzzz, gappies… Hé, check thizzzzzzz!!! 

’t ruikt naar vis, gappies… Echnie frissssss!!! 

Ik ben reuzegezond, en ik eet veel en graag 

Maar er is ook heel wat voedsel 

niet zo welkom in mijn maag 

Zure haring is niet lekker 

Ansjovis dat smaakt naar steen 

en makreel blijft zelfs oneetbaar, met wat saus eroverheen 

(Refrein) 

Hé, check thizzzz, gappies… Hé, check thizzzzzzz!!! 

’t ruikt naar vis, gappies… Echnie frissssss!!! 

Hé, check thizzz… (4x) 

Blub! 

------------ 

Na het lied verdwijnt iedereen van het podium. Alleen de Bizarro’s blijven 

weer zitten aan de rand. 

SCENE 15. OP SCHOOL 
MEESTER DAVE, MEESTER MAURIO JUF MINKE komen weer 
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het podium op. Daarna komen RHYANNA, NAOMI, LIZZY en ADELE. Zij 

hebben een bord met ‘GROEP 8’ daarop. En er staat ook een levensgrote 

foto van de leerkracht bij (of een klassenfoto, of een andere rare foto). 

DONNIE  Wat doen jullie in dat achtste jaar dan nog? 

JUF MINKE  Niet zoveel meer… we gaan op kamp… 

 

 

MEESTER DAVE En de laatste maanden zijn we bezig met de 

afscheidsavond. 

MAURIO Tssss! De musical… misschien wel het moeilijkste 

schoolonderdeel…  

JUF MINKE We zingen liedjes en vieren daarna een feestje met 

de ouders en leerkrachten. 

PYKE Maar ik begrijp het nog steeds niet… waarom vier 

je feest als je afscheid neemt? 

MEESTER DAVE (pakt zakdoek erbij, dept zijn ogen) Dat begrijp ik 

ook nog steeds niet… 

DONNIE De andere Bizarro’s waren vreselijk verdrietig toen 

wij afscheid namen… 

RONNIE   Ik mis Juliette nog elke dag… 

JUF MINKE Eh, tja… (kijkt vragend naar anderen) waarom 

vieren we eigenlijk feest? Terwijl we afscheid 

nemen? 

MEESTER DAVE (huilt) Omdat dat leuker is dan met z’n allen een 

potje te huilen… (snuit zijn neus) Boehoe…. 

NAOMI   Misschien om het wat minder treurig te maken? 

LIZZY Het is een einde… maar ook een nieuw begin… 

JUF MINKE   (steekt duim op) Wat zeg je dat mooi, Lizzy! 

LIZZY Yep. Sorry, hoor… normaal ben ik niet zo 

gevoelig… 

Nu kan bijvoorbeeld een filmpje of powerpointpresentatie over het kamp worden getoond! 
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ADELE Afscheid nemen blijft gewoon lastig en 

vervelend… 

RHYANNA   Misschien voelt het goed… als je het vaak doet? 

DONNIE (schudt hoofd) Nee, hoor. Ik weet natuurlijk niet 

hoe dat hier op aarde zit, maar bij ons went het 

nooit… 

RONNIE   Wij hebben al zo vaak afscheid genomen… 

ZJONNIE   En elke keer is het weer moeilijk. Zwaar. Triest. 

DONNIE, RONNIE en ZJONNIE beginnen zacht te snikken. Ze krijgen  

meteen een zakdoek in handen gedrukt van MEESTER DAVE.  

NAOMI (tegen Donnie) Van wie heb jij afscheid genomen? 

DONNIE (zucht) Van ál mijn vrienden… ik heb er zeker 

driehonderd… 

NAOMI   Zoveel? 

RONNIE Ja, duh… (tegen publiek) De meesten heeft-ie 

alleen op Geestboek.  

DONNIE veegt over zijn lippen. En valt een beetje stil. 

DONNIE (knikt en snift) Sorry, hoor… ehm… (kijkt Naomi 

aan) Zit mijn lippenstift nog goed? 

NAOMI (haalt schouders op) Geeft niks, joh… (biedt 

lippenstift aan) hier probeer deze eens…  

DONNIE (glimlacht) Dat is aardig van je… (bekijkt 

lippenstift) Wat is het voor soort? 

NAOMI   KoosssKoosss… Voor speciale gelegenheden… 

DONNIE   (ruikt eraan) Ruikt goed! 

DONNIE pakt een spiegeltje en stift heel voorzichtig zijn lippen.  

NAOMI (bekijkt met open mond) Ow, woepsie… 

zullen we een keertje samen wat gaan 

doen? Winkelen of zo. Ik ken een supervette 

lippenstiftenspeciaalzaak! 
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DONNIE  Klinkt goed! En dat lijkt me best leuk, maar… 

NAOMI   Echt?! Wanneer kun je? Morgen? 

DONNIE Ik zou best willen… Maar eh… over een halfuurtje 

vertrekken we alweer… 

NAOMI  Ah nee, toch? 

DONNIE  Ah ja, toch…. 

NAOMI  Maar jij kán toch wel blijven? 

DONNIE (schudt hoofd) Over een kwartiertje spreek ik al 

geen Nederlands meer… 

NAOMI Boeien! We kunnen toch even goed plezier 

hebben… 

DONNIE schudt zijn hoofd. NAOMI gaat bij hem staan en aait over zijn 

arm, terwijl ze naar hem kijkt.  

NAOMI  Wij… met z’n tweetjes…  

DONNIE  Sorry… 

NAOMI  Pliessieplies? 

DONNIE schudt zijn hoofd en kijkt een andere kant op. 

 

Lied 11 (24): Woepsieklik 
Dit lied wordt gezongen door Naomi. Of door de hele groep (in 

dat geval staat zij in het middelpunt). Donnie kan de tweede stem 

meezingen. 

Er wordt wel eens gezegd: 

‘Verliefd zijn is zóóó cool!’ 

Maar ik begrijp daar echt niks van 

’t Is een verschrikkelijk gevoel! 

(refrein) Want helaas… als de Woepsieklik er is 

Komt er altijd wel iets tussen… en gaat het toch weer mis 

Dan kan ik duizend jaren wachten 
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Het eindigt nooit ’s met een kissss 

Er wordt wel eens gezegd: 

‘Verliefd zijn is zóóó vet’ 

Maar ik hou d’r echt niet van 

Geef mij maar tien patatjes met! 

(refrein) 

(bruggetje) Ik voel me woepsie als ik je zie 

Ik voel me woepsie als ik je hoor 

Ik voel me woepsie als ik aan je denk 

Jij maakt mij super woepsie, hoor!  (2x) 

In elk liedje wordt beweerd 

Verliefd zijn is te gekkk! 

Maar van die vlinders in mijn buik 

Ga ik nu over mijn nek 

(refrein) 

Owhhh helaas… als de Woepsieklik er is 

Komt er altijd wel iets tussen… en gaat het toch weer mis 

Oooh, ik wil best duizend jaren wachten 

Maar dan wil ik wél die kissss 

Maar helaas… als de Woepsieklik er is 

Komt er altijd wel iets tussen… en gaat het toch weer mis… 

Maar misschien is het nu anders… 

Oh pliessieplease… ik doe mijn ogen dicht… kom snel, give me a kisssss 

Oh pliessieplease… ik doe mijn ogen dicht… 

Oh pliessieplease… 

---------- 

Na het lied veegt DONNIE het zweet van zijn voorhoofd. 

Let op: Naomi wil ook best mee met de Bizarro’s, maar dat vindt 

Donnie ook niet zo’n goed idee. Bovendien willen de vriendinnen van 

Naomi haar ook niet missen. Verdrietig neemt Naomi afscheid. 

NAOMI  Oké… vaarwel dan… (zwaait met slap handje) 

NAOMI tuit haar lippen voor een laatste kus. Het rare geluid klinkt weer. 
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Geluidsfragment 12 (25): Raar geluid 

KEVIN   Is dat die knijptoeter van de juf? 

ADELE  Gaan we eindelijk met de musical beginnen? 

PYKE Nee, nee… Dat is een teken voor ons… we gaan 

over drie minuten vertrekken! 

DONNIE  Opschieten! Hurry up, up, up!  

 
De Bizarro’s pakken al hun spullen bij elkaar en gaan snel het podium af.  

ALLE BIZARRO’S Dag, dag… Tot de volgende keer! (gaan af) 

SCENE 16. OP SCHOOL 
De groep 8-ers, de juf en de meesters blijven beteuterd achter. 

NAOMI (zwaait met slap handje, snikt en pakt de zakdoek) 

Poehee… dat leek wel een droom…  

RHYANNA  Je lijkt niet blij… helaas is je droom voorbij… 

LIZZY   (knikt) Tja, het eindigt in een nachtmerrie… 

RHYANNA, ADELE en LIZZY komen bij NAOMI staan en troosten haar. 

MEESTER DAVE biedt een zakdoek aan. 

JUF MINKE  Maar ze hadden wel gelijk… 

MEESTER DAVE Over wat? 

JUF MINKE Over afscheid nemen… dat is inderdaad helemaal 

niet leuk… en het went eigenlijk ook nooit… 

ADELE  Gelukkig hebben wij nog wel de Biceps Boys! 

KEVIN, JAYSON en FEIKO laten hun spierballen zien. 

FEIKO   (toont ook een banaan) 100% Made of bananas! 
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NAOMI schiet in de lach. LIZZY slaat een arm om haar heen. 

LIZZY   Gelukkig, je kunt weer lachen! 

KEVIN, JAYSON, FEIKO en LUKE gaan bij LIZZY, NAOMI, ADELE en 

RHYANNA staan.  

JUF MINKE  Wat zijn jullie toch lief voor elkaar… 

MEESTER DAVE Zie je, juf… Het is echt een bijzondere groep 8!  

JUF MINKE  (knikt) Inderdaad… Jullie zijn echt een team! 

JUF MINKE pakt een tissue en snuit haar neus. 

KEVIN   We gaan nu toch niet allemaal een potje janken? 

LUKE   Echt niet! 

MEESTER DAVE Goed zo, Luke… that’s the spirit! 

LUKE   Ik ga een potje Planet of the Schoolnerds spelen! 

Hij raust zijn computertje bij juf MINKE uit haar broek- of jaszak en gaat 

in een hoekje staan om weer te spelen. 

RHYANNA Nou, juf, even een complimentje van deze meid… 

Het was hier een fantastische tijd!  

ADELE  En vandaag was misschien een beetje strange… 

NAOMI  … maar ook wel erg leuk! 

KEVIN   En dat neemt niemand ons nog af. 

Daar is iedereen het mee eens. Alle groep 8-ers knikken.  

LIZZY Hé juf, ga je nou nog eens in die toeter knijpen? 

JUF MINKE  Zal ik het doen óf zal ik het laten ? 

NAOMI  Dat is de kwestie, juf… dat is de kwestie! 

JUF MINKE knijpt in haar toeter, en op dat moment begint het slotlied.  

Lied 13 (26): Super thuis! 
Natuurlijk zingt iedereen mee met het slotlied. De Bizarro’s en alle andere 

spelers komen ook op om mee te swingen & zingen! 
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Zo’n acht jaar van ons leven 

Zijn wij hier elke dag geweest 

We hebben vreselijk veel geleerd 

En soms ook - WOEPIEWAUWS! - gefeest!   

We kunnen nu handjes gaan geven 

De basisschooltijd is voorbij 

We kunnen knuffelen en huilen 

En we roepen: Bye, bye!! (tot ziens, bye, bye) 

(refrein) Als straks de lichten doven 

Gaat iedereen naar huis 

Wij zullen deze school vreselijk missen 

want wij voelden ons hier super thuis!   

Die acht jaar van ons leven 

Die voelden beslist… niet zwaar 

We hebben prima les gekregen 

En hadden altijd elkaar     (Yihaaaah!) 

Soms waren er wel eens problemen 

Maar meestal waren we zóóóó blij 

Dat gaan we nooit vergeten 

Dus we roepen: Bye, bye!!! (tot ziens, bye, bye) 

(refrein) 

Als de gordijnen straks sluiten 

Gaat iedereen naar huis… 

Juffen, meesters, we zullen ze missen 

Jullie gaven ons hier een thuis! 

Als wij straks het toneel verlaten 

Gaan ook wij weer naar huis 

We zullen deze school vreselijk missen 

We voelden ons hier thuis!!! 

Super thuis, super thuis, super thuis!!! (2x) 

(We zullen deze school best wel gaan missen (3x)) 

Dag, allemaal!!!  
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Alle rollen in Strange!  
(1) Juffrouw Minke (kordate groep 8-juf): Scène 1, 2, 4, 5, 7 t/m 16 

(2) Kevin (stoere groep 8-er die zich een Biceps Boy noemt): Scène 1, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 

(3) Feiko (stoer, gek op bananen, allergisch voor vis): Scène 1, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10, 13 t/m 16 

(4) Luke (zijn computertje is verslaafd aan hem, of is het toch andersom?): 

Scène 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 

(5) Jayson (stoer, Biceps Boy): Scène 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 

(6) Lizzy (maakt bijna altijd vriendelijke opmerkingen): Scène 1, 4, 5, 7 

t/m 16 

(7) Naomi (tikkie gevoelig voor Woepsiekliks…): Scène 1, 4, 5, 7 t/m 16 

(8) Adèle (slimme groep 8-er): Scène 1, 4, 5, 7 t/m 16 

(9) Rhyanna (deze meid, rijmt altijd…): Scène 1, 4, 5, 7 t/m 16 

(10) Meester Dave (gevoelige meester): Scène, 1, 2, 4, 5, 7 t/m 16 

(11) Meester Maurio (hypervrolijke meester): Scène 5, 7 t/m 16 

(12-14) Ronnie, Donnie en Zjonnie (Bizarro-boys die gek zijn op hun 

uiterlijk): Scène 6 t/m 15 

(15-17) Pyke, Hyke en Myke (stoere Bizarro-meiden, gek op hun 

spierballen, noemen zichzelf de Giant Girls): Scène 6 t/m 15 

(18) Hubert Vanstijvenkaken (hij is een heul goede antropoloog): Scène 9 

(19) Madelon Rolinenkova (collega van Hubert): Scène 9 

(20) Bob (komt wel eens te laat, maar wie kan dat wat boeien?): Scène 10 

De volgende rollen bij voorkeur in combinatie met een rol van groep 8-er: 

(21-23) Arie-Jan, Milou en Babette (schattige kleutertjes): Scène 11 

(24) Henkie (leestoppertje): Scène 12 

Rollen in de tussenscènes: 
(25) Albertina Denzen (een toppresentatrice) 

(26, 27) Xenza, Ymert (flitsende assistenten van Albertina) 

(28 t/m 34) Groepje honden (hoezo vreemde viervoeters?) 

(35-40) Groepje groenekuif-kangoeroes (hoezo springende druktemakers?) 

(41-47) Groepje voetbalsupporters (hoezo maffe mensen?) 

(48-60) Groepje raar dansende talenten (onder andere: een Egyptenaar, een 

steigerend paard, een huppelende giraffe en een dalende roofvogel) 

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. 


