Jan Klaassen moet boodschappen doen

Auteur: Erna de Wilde

Thema: Winkelen
Groep: 5 en 6
Spelers: 6 + dans- of zanggroepje
Speelduur: 8 minuten
Inhoud
Jan Klaassen moet boodschappen doen. Boeven doen een wisseltruc en dan komt Jan
zonder de boodschappen bij Katrijn terug. Gelukkig helpt de poliKe.
Decor
Rechts op het toneel een tafeltje, hier is het huis van Jan en Katrijn.
AOributen
Tafeltje
Boodschappenlijstje
Pak melk, half bruin brood, pakje kaas, 4 appels
PlasKc tassen
Hoge doos
4 verschillende blokken hout [kleuterbouw] of stenen
1 stel boeien
SchrijVlokje + potlood
Hard geluid van een sirene
Spelers
Jan Klaassen
Katrijn
2 Boeven
2 Agenten

KledingsuggesKes.
Kleurig shirt, das, pet en misschien een grote neus.
T-shirt met sjaaltje, schortje, vlechten met strikken.
Zwarte T-shirts met opdruk, verschillende petjes, zonnebrillen.
PoliKekleding

Aanwijzingen
Poppenkast spelen doe je samen met het publiek. Dus dit toneelstukje ook.
Soms moet je reageren, soms juist niet.
Iedereen mag improviseren, inspelen op het publiek.
Als de kleuters het liedje van Jan Klaassen kennen kunnen zij dat eerst gaan zingen.
Het optreden van het groepje kan van alles zijn: dans, zang, playback, streetdance, of een
solo optreden.
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Toneel
Katrijn komt zoekend op kijkt wat in het rond en richt zich dan naar publiek.
Katrijn:

Hallo, ik ben Katrijn. Hebben jullie Jan Klaassen gezien?
[wacht even de reac9e af en zegt dan boos]
AlKjd als hij boodschappen moet doen is hij weg. Roepen jullie eens mee:
Jan Klaassen, Jan Klaassen.
[Jan komt aanrennen]

Jan :

Wat is er katrijn, staat het huis in brand?

Katrijn:

[boos] Nee, alKjd als je boodschappen moet doen ben je weg.

Jan:

Hoor je dat kinderen. Ik moet alKjd boodschappen doen.

Katrijn:

Ja en hier is het lijstje en geld en opschieten, we moeten eten.

Katrijn loopt weg. Jan steekt een lange neus haar uit en leest de boodschappen hardop, loopt
dan wat heen en weer en gaat af.
De groep komt op en begint. Jan Klaassen komt kijken. De boeven komen bij Jan staan.
Ze kijken en lachen en klappen enthousiast.
Als de groep klaar is en het toneel verlaten zegt Jan tegen de boeven:
Jan:

Goed hè, maar nu moet ik gauw boodschappen doen anders wordt Katrijn
boos. [leest nog even de boodschappen hardop en gaat dan af]

Boef 1:

Hoor je dat, Jan Klaassen gaat boodschappen doen.

Boef 2:

Ik heb wel een beetje honger, luister. [wrijD over zijn buik en ﬂuistert bij zijn
maat wat in het oor en lacht]

Boef 1:

Goed plan, kom. [gaan af]

Jan komt langzaam op en loopt puﬀend heen en weer. De tas houdt hij voor zijn borst.
De boeven komen op met een doos en een tas met hout/stenen en lopen naar hem toe.
Boef 1:

Dag Jan Klaassen, is de tas zwaar?

Jan:

Ja, ik moet ook alKjd boodschappen doen.
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Boef 2:

Ik weet wel wat, geef de tas maar aan mij.

Boef 1 zet een doos op het hoofd van Jan. Ze gaan achter Jan staan.
Boef 1:

Je moet een doos op je hoofd dragen dat doen ze in Afrika ook.

Boef 2 :

Goed vasthouden en een beetje bukken.

Boef 1 houdt de melk omhoog, zegt dan: hier komt de melk en doet de melk weer in de tas.
Boef 2 pakt een blok/steen en doet die in de doos.
Boef 1 houdt de kaas omhoog, zegt dan: hier komt de kaas en doet de kaas terug in de tas.
Boef 2 pakt een blok/steen en doet die in de doos.
Zo ook met de appels en het brood.
Boef 1 houdt de zak achter zijn rug.
Jan:

Dank jullie wel, het is een goed idee.

Boeven gaan af. Jan loopt ﬂuitend een rondje en gaat dan naar Katrijn.
Jan:

[roept hard] Katrijn, ik ben er weer. [Katrijn komt op]

Katrijn:

[boos] Wat ben je laat, waarom heb je een doos op je hoofd en waar zijn de
boodschappen?

Jan:

In de doos, zo doen ze het in Afrika ook, zeiden de mannen.

Jan zet de doos op tafel en Katrijn kijkt erin.
Katrijn:

Er ziOen blokken/stenen in, waar zijn de boodschappen.
[ze haalt de blokkenstenen eruit]

Jan:

[kijkt heel verbaast] Dat hebben de mannen gedaan en ze waren zo aardig.

Katrijn:

Domme Jan, ga de poliKe bellen.

Jan gaat af. Katrijn loopt naar het midden en zegt tegen de kinderen:
Katrijn:

Wat een domme, domme Jan. AlKjd laat hij zich beet nemen.
[de sirene gaat] Ik hoor de poliKe.

De agenten komen op, lopen naar Katrijn, Jan komt er ook bij.
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Agent 1:

Goede morgen Katrijn, wat is er gebeurd?

Katrijn:

Vraag dat maar aan Jan.

Agent 2:

Jan, wat is er gebeurd.

Jan:

Twee boeven hebben niet de boodschappen maar blokken/stenen in die doos
gedaan.

Agent 1:

Heb je de boeven gezien?

Jan:

Ja, ze waren heel aardig. [Katrijn schudt haar hoofd]

Agent 2:

Hoe zagen ze eruit?

Jan:

Ze hadden zonnebrillen op.

Agent 1:

Wat voor kleren hadden ze aan?

Jan:

Weet ik niet meer.

Agent 2:

Waren ze kort of lang?

Jan:

Weet ik niet meer.

Agent 1:

[naar de kinderen toe] Kinderen weten jullie het nog?

De ene agent vraagt, de ander schrijD op. Vraagt hoe ze eruit zagen en wat ze aan hadden.
Agent 2:

Dank jullie wel, we gaan zoeken. [ze gaan allemaal af]

De boeven komen op met de tas. Ze eten een appel. Blijven in het midden staan.
Boef 1:

Wat een domme Jan Klaassen toch.

De agenten sluipen, gebaren de kinderen dat ze s9l moeten zijn.
Boef 2:

Gelukkig maar, anders hadden wij geen appels.

Agent 1:

Handen omhoog. [de boeven krijgen samen een stel boeien om, appel in de
andere hand]
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Agent 2:

Mee naar het bureau. [ze gaan af]

Agenten komen op met de tas met boodschappen.
Agent 1:

[roept] Jan Klaassen, Katrijn, we hebben de boodschappen. [ze komen op]

Jan:

Heea u de boeven gevonden?

Agent 2:

Ja, maar de appels hebben ze opgegeten.

Jan en Katrijn bedanken de agenten en zwaaien hen uit.
Katrijn:

Jan, ga meteen appels halen.

Jan:

Goed Katrijn, ik ga al.

Katrijn:

Breng deze doos ook weer terug. [ze doet de doos over zijn hoofd]

Alle spelers komen op, lachen om Jan Klaassen en klappen.
Einde
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