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De krokomingo
                                        

      Ro l len : Juf Nelleke

                                                 Meester Mark

                                                 4 vrienden: Elise, Mas, Roos en Roy

                                                 Hanna

                                                 10 kinderen die een blaadje omhooghouden

                                                Verteller

                                              

                     Nod ig : 4 gewone zonnebrillen en 1 gekke zonnebril 

                                                 10 blaadjes met daarop de woorden: drome, daris, krijs, 

                                                 aap, oli, paard, kroko, mingo, chimp, raf

                                                 Tekenboek met kopieën van de tekeningen van de 

                                                 krijsaap, olipaard, krokomingo en chimpraf

                                                 4 kleine kopieën van de krijsaap, olipaard, krokomingo en chimpraf, 

                                                 die op de zonnebrillen geplakt kunnen worden 

                   L ied je : Dromedaris
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(Elise, Mas, Roos en Roy met gewone zonnebril, Hanna met gekke zonnebril)

                                        

                 Juf Nelleke:  Daar is de bus! Instappen allemaal!

            Meester Mark:  Ik tel de neuzen. Roy 1, Mas 2, Roos 3, Elise 4… Mooie zonnebrillen, jongens! 
                                          5, 6..., 28, 29 en de laatste, Hanna 30, iedereen is er!

                      Verteller:  De klas van meester Mark en juf Nelleke gaat op schoolreis. Ze gaan naar de
dierentuin. Ze hebben er ontzettend zin in. Elise, Mas, Roos en Roy hebben hun
zonnebril op, want het wordt prachtig weer vandaag!

                 Juf Nelleke:  Gelukkig! Chauffeur, rijden maar!

            Meester Mark:  Zwaaien jongens! Naar alle papa's en mama's, en opa's en oma's. Daaaag!

       ALLE KiNDEREN:
                     (ZwAAIEND)  Daaaaag!

                              Elise:
                          (ZACHT)  Kijk nou, die Hanna. Wat ziet ze er weer uit...

                               Mas:  Ja, ze heeft altijd van die bijzondere kleren, en die zonnebril, moet je kijken! 
                                          Het lijkt wel een toverbril…

                             Roos:  Nou, ze kan wel dingen die anderen niet kunnen...
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                              Elise:  Ja, ze kan dieren betoveren, zeggen ze...

                                Roy:  Nou, dat kan dan nog wat worden straks in de dierentuin.

                             Roos:  Ja, ik zie het al voor me, straks zijn al die dieren veranderd in mensen...

                               Mas:  Ja, of in andere dieren...

                              Elise:  Of in dingen!

                                Roy:  Onzin. Niemand kan toveren en toverbrillen bestaan niet.

                             Roos:  Nee… maar door een zonnebril zie je wel alles een beetje anders!

                      Verteller:  De bus vertrekt en de kinderen zingen luid met de muziek mee. Het lijkt wel een
toverlied… want het gaat over een dromedaris die niet in een stapelbed past. Daarom
wordt hij doorgezaagd. Dan kan de ‘drome’ in het bovenste bed en de ‘daris’ in het
onderste. En de volgende dag komt de dokter hem gewoon weer aan elkaar lijmen!

Liedje: De dromedaris
                                        
(Twee kinderen met blaadjes ‘drome’ en ‘daris’)
                                        

                           Roos:  Hihi! Dat lied gaat over Hanna, hoor je dat? 

                               Mas:  Ja, die zomaar een dromedaris omtovert in een ‘drome’ en een ‘daris’!

                                Roy:  Jullie maken elkaar gek, met die verhalen over Hanna! Hou er toch mee op.
Toveren bestaat niet.  

                              Elise:  Dat weten wij ook wel, hoor! 

                             Roos:  Ja hoor, het ligt gewoon aan onze zonnebril!  

                      Verteller:  De kinderen zingen nog veel meer liedjes mee. En ze zitten lekker te snoepen, 
                                          natuurlijk! De tijd vliegt voorbij, want ze zijn er al!  
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                 Juf Nelleke:  Pakken jullie allemaal je spullen? Want we zijn er.   

            Meester Mark:  Vergeet je jas en je tas niet. 
                                          En ruim de papiertjes even op in de zakjes naast de stoelen.  

                 Juf Nelleke:  We gaan naar kassa 1. Daar liggen de kaartjes voor ons klaar. Daarna mag je 
                                          naar binnen. We verzamelen bij de speeltuin. Hanna, kom je ook?  

                           Hanna:  Ja juf, ik moest nog even mijn tekenboek pakken...  

                                Roy:  Joehoe, kijk! Ik zie de apen al! Ze hangen in de bomen.  

                             Roos:  En de giraffen, kijk, daar!  

                              Elise:  En ik zie de olifanten! Wat zijn ze groot!  

                               Mas:  Wat maken die apen een lawaai! Hoor ze eens krijsen!  

                                Roy:  Het zijn zeker brulapen, hahaha!  

                             Roos:  Nee, krijsapen!  

                               Mas:
                 (ALS EEN AAP)  Iiii, iiii!  

                             Roos:  Mas is een aap geworden, jongens! 
                                          Hij is betoverd!  

                                Roy:  Haha! Stelletje mafkezen!  

                              Elise:  Nee, krijsapen!  

                      Verteller:  De kinderen gaan naar binnen. Ze mogen in groepjes rondlopen. 
                                          Roy, Mas, Roos en Elise gaan met zijn vieren. 

                               Mas:  Kom, we gaan eerst naar de apen!  

                                Roy:  De krijsapen! Mas gaat een praatje met ze maken.  
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                             Roos:  Ja, zet hem op, Mas!

                               Mas:  Iiiii, iiii! Hoe is het hier in de dierentuin, apen? Wat zeggen jullie? 
                                          Iiiii, iiiii, o ja, best leuk, zeggen jullie? Vooral als al die rare mensen hier

rondlopen? 

                              Elise:  Haha! Ja, dat snap ik wel! Wij gaan aapjes kijken, maar de apen gaan zelf 
                                          natuurlijk mensjes kijken. Dat is grappig!

(Twee kinderen met de blaadjes ‘krijs’ en ‘aap’)

                             Roos:  Kijk nou, op dat bordje. Daar staat: krijsaap. Huh? Die bestaan toch niet echt? 

                              Elise:  Nee, die naam hadden we toch zelf verzonnen... Hoe kan dat nou?

                               Mas:  Kom, we gaan naar de olifanten. Huh? Kijk nou wat daar staat! Olipaard?

                                Roy:  Dat heb je vast verkeerd gelezen. Er staat vast gewoon: olifant. 

                             Roos:  Ja maar, kijk dan, dat is ook geen olifant, maar een paard! Een paard met een slurf! 
                                          Huh?

                               Mas:  Wat is hier gebeurd? Dit is vast een grap!

                              Elise:  Maar hoe dan? Je ziet hem toch gewoon? Een paard met een slurf!

                             Roy:  En al die mensen hier doen net alsof het normaal is, een paard met een slurf. 
                                          Kom, we lopen verder. Het is hier niet pluis.

                              Elise:  Hé kijk wie daar loopt, daar verderop! Met die bijzondere kleren 
                                          en die gekke zonnebril! Hanna! Wat loopt die daar nou te doen?

                               Mas:  Laten we haar volgen. Wie weet heeft zij de dieren betoverd...
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                    Verteller:  De kinderen volgen Hanna. Of is het toch iemand anders? 
                                          Nee, met die kleren en die bril… Dan komen ze bij de krokodillen. Tenminste... 

(Twee kinderen met de blaadjes ‘kroko’ en ‘mingo’)

                             Mas:
                    (vERBAASD)  Een kroko-mingo? Ik dacht dat we bij de krokodillen waren! 

                             Roos:  Wat is een krokomingo?

                                Roy:  Nou kijk maar, daar staat hij. Een krokodil met... Huh? Met roze vleugels?

                              Elise:  Een krokodil met roze vleugels? Bestaat die? Nee toch? 

                               Mas:  Maar al die andere mensen staan er gewoon naar te kijken! Hoe kan dat nou?

                             Roos:  Ik vind dit niet leuk. Kom, we gaan hier weg!

                               Mas:  Daar loopt Hanna, kijk, daar, ze gaat naar links, naar de giraffen. 
                                          Kom op, erachteraan!

                              Elise:  Ja, leuk, de giraffen! Maar... Kijk nou, op dat bord. 

(Twee kinderen met de blaadjes ‘chimp’ en ‘raf ’) 

                              Elise:  Huh? Daar staat: chimp-raf! 

                                Roy:  Chimpraf? Een chimpansee en een giraf?

                             Roos:  Ja, precies. Kijk. Daar staat er een. 
                                          Een giraffe met een chimpanseekop. 

                               Mas:  Huh? Wat is hier toch allemaal aan de hand?
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                              Elise:
                    (fLUISTERT)  Hanna... 

                               Mas:  Ja, waar is Hanna gebleven?

                                Roy:  Ik zie haar niet meer... Genoeg geintjes nu. 
                                          We moeten allang verzamelen bij de speeltuin voor de patat! 

                             Roos:  O ja, hmm, lekker! 

                               Mas:  Nou, die patat zal ook wel niet normaal zijn hier!

                              Elise:  Geeft niets. Ik heb wel trek! 

                      Verteller:  De rest van de klas is al bij de speeltuin. 
                                          Iedereen heeft al een bakje patat en een flesje drinken.

            Meester Mark:  Ha jongens, daar zijn jullie! Waar waren jullie?

                                Roy:  Nou, eerst bij de krijsapen.

                             Roos:  Toen bij de olipaarden.

                               Mas:  Daarna bij de krokomingo's.

                              Elise:  En ook nog bij de chimpraffen.

                                Roy:  We vinden het maar een rare dierentuin...

                 Juf Nelleke:  Haha! Dan hebben jullie wel heel bijzondere dieren gezien. 
                                          Ik kan wel merken dat jullie nodig iets moeten eten. 
                                          Kijk, hier zijn jullie patatjes!

                               Mas:  Maar...

            Meester Mark:  En hier jullie flesjes drinken. 
                                          Dan kunnen jullie even bijkomen van deze fantastische dieren.

                             Roos:  Maar het was echt zo! 
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                                Roy:  Ja meester, het stond zelfs op de bordjes.

            Meester Mark:  Ja hoor! Jullie zien de wereld door een gekleurde bril, ik merk het al! 
                                          Doe die brillen maar eens even af, jongens! 

                 Juf Nelleke:  En neem ze dan morgen weer mee naar school! 
                                          Dan gaan we hier een mooie tekenopdracht van maken! 
                                          Ik ben benieuwd hoe die krijsapen en olipaarden eruitzien!

            Meester Mark:  Ja, en die krokomingo's en chimpraffen, hahaha!

                                Roy:  Ze geloven het niet! 

                               Mas:  Raar...

                             Roos:  We zullen ze morgen op school tekenen!

                              Elise:  Hé kijk, daar zit Hanna. 

                               Mas:  Met haar toverbril op! 

                                Roy:  Ze zit te tekenen!

                             Roos:  Maar kijk dan wat ze heeft getekend! 
                                        
(Hanna met tekenboek met de krijs-aap, oli-paard, kroko-mingo en chimp-raf, 
en acht kinderen met de blaadjes met krijs-aap, oli-paard, kroko-mingo en chimp-raf )
                                        
                                Roy:  Een krijsaap...

                             Roos:  En een olipaard...

                               Mas:  En een krokomingo...

                              Elise:  En een chimpraf! 
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(Roy, Roos, Mas en Elise plakken ondertussen de 4 kleine plaatjes 
van de krijs-aap, oli-paard, kroko-mingo en de chimp-raf voor de glazen van hun zonnebril, 
en geven de bril dan aan iemand uit het publiek)
                                        

      Roy, Mas en Elise:  Het komt door de zonnebril!

                             Roos:
       (TEGEN HET PUBLIEk)  Natuurlijk! Het ligt gewoon aan die zonnebril! Kijk zelf maar! Wat zie je nu?

                   iEDEREEN:  Een krijsaap... een olipaard... een krokomingo... en een chimpraf! 
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