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HERFST, WINTER, LENTE EN ZOMER
4 poppenkastverhaaltjes, voor groep 1 of 2 van de basisschool
Te spelen door 1 persoon; duur per verhaal: ± 10 minuten
HERFST
de kinderen weten al veel over de herfst
Poppen:
Katja, een wit meisje
Diego, een bruin of zwart jongetje
Boef Jantje
Het versje/liedje kan van tevoren geleerd worden
Rekwisieten:
- (voetbal)sjaaltje voor Diego
- een herfsttekening aan de buitenkant van de kast, zodat een
poppenkastpop die kan pakken; kastanjes, eikels, herfstbladeren
(Katja en Diego zonder sjaaltje op)
Katja (=K)

Hallo kinderen! Wat leuk om jullie te zien. Ik ben Katja en dit is mijn
vriendje Diego.
Diego (=D) Hallo! Gezellig is het hier. Wij zijn ook op school, en weet je wat onze
juf verteld heeft?........ Nou, onze juf heeft gezegd, dat het herfst is.
K
Ja, najaar.
D
Nee Katja, herfst!
K
Dat is hetzelfde Diego, herfst en najaar.
D
O, nou, ik zeg herfst. En wat zei juf ook al weer, wat is er allemaal in de herfst.
Eh….paddestoelen, en eh…..eh…help eens jongens, wat is er nog meer in de
herfst?
Kinderen…………..
K
Ja, goed! Wij kennen een versje over de herfst. Het gaat zo:
Paddestoelen, beukennootjes
Eikels en kastanjes
Blaadjes vallen van de bomen
De herfst, het najaar is gekomen!
Zullen wij dat eens samen opzeggen/zingen?
(Katja en de kinderen zeggen/zingen samen het versje)
D

O kijk, daar zie ik eikels en kastanjes, en herfstblaadjes. O, en ik weet nòg wat
over de herfst, het wordt ook kouder.
K (verschrikt) O, Diego!
D
Wat? Wat is er?
K
Je sjaal! Waar is je voetbalsjaal?!
D
O, o, die had ik even afgedaan op het klimrek en toen heb ik hem vergeten. O
o, mijn mooie voetbalsjaaltje! Kom gauw Katja, we gaan hem halen.
(Diego af)Diego wordt Boef
Katja O! En het is zijn nieuwe sjaaltje!
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HERFST
D (buiten beeld)Katja! Kom nou!
K
Ja ja, ik kom! (Katja af)
(Boef op, met voetbalsjaaltje)
Boef (=B)
Dag kinderen! Ik ben Boef. Nou ja, eigenlijk heet ik Jantje, maar ik noem
mijzelf Boef. Want ik zit op de boevenschool, ik studeer voor boef. En ik vind
Jantje geen goede naam voor een boef. Maar jullie mogen niet verder
vertellen hoor, dat ik een boef ben, dat is geheim. Maar nou heb ik een
probleem. Misschien willen jullie mij helpen?
Kinderen………….
B
Ja? Mooi, mooi. Nou kijk, ik moet zo weer naar school, maar ik ben bang, dat
mijn juf boos op mij wordt. Ze zei: Boef, ga twee dingen stelen en kom dan
terug op school. Nou heb ik dit sjaaltje van het klimrek gestolen, van een
jongetje, dat het daar even had opgehangen. Maar ik moet nòg iets stelen,
een tekening van de herfst. Maar ik weet niet waar ik zo’n tekening kan
vinden. Weten jullie dat? Hoe ziet zo’n tekening er uit? Wat staat er op?
Kinderen
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WINTER
Poppenkastverhaaltje voor groep 1 of 2 van de basisschool
Te spelen door 1 persoon; duur ±10 minuten
De kinderen weten al veel over de winter
Het versje/liedje kan van tevoren geleerd worden
Poppen:
Katja, een wit meisje
Diego, een bruin of zwart jongetje
Boef Jantje
Rekwisieten:
- 2 sjaaltjes en mutsen, voor Katja en Diego
- een klein sneeuwpopje (door pop vast te houden)
(Katja (K) en Diego (D) op, met muts en sjaal)
K
Hallo kinderen! Kennen jullie ons nog? (als ze ‘herfst’ gezien hebben)
Kinderen …………………….
K
Ja hè, ik ben Katja
D
En ik ben Diego. De vorige keer was het herfst, maar nu is het winter.
K
Ja, dat heeft onze juf verteld. Wat is er ook al weer allemaal in de winter?
D
Nou, het is koud, brrrrr
K
Ja, dan moet je dikke kleren aan. En wat is er nog meer? Weten jullie dat
jongens?
Kinderen........ (gesprekje over de winter)
K
We hebben een versje geleerd op school, over de winter.
D
Ja, het gaat zo;
Dikke jassen, wanten, dassen
Vriezen, dooien, misschien sneeuw
Heel vroeg donker, kale bomen
De winter, winter is gekomen!
K
Zullen we dat samen opzeggen/zingen?
Versje door de kinderen en Katja of Diego
Vervolgens: keuze 1 als het gesneeuwd heeft, of als er op dat moment sneeuw ligt
keuze 2 als het niet gesneeuwd heeft
------------------------------1.
D
Ik vind sneeuw zo leuk, ik had nog nooit sneeuw gezien, want ik kom uit een
warm land. Daar sneeuwt het nooit. Sneeuw is heel koud hè, maar ook heel
leuk.
K
Ja hè, we hebben een sneeuwpop gemaakt, een heel grote. Jullie ook?
Kinderen
……………..
D
Hè, ik wou dat ik een sneeuwpop had op mijn kamer.
K
Maar dat kan niet hè jongens, een sneeuwpop binnen. Wat gebeurt er dan?
Kinderen……………..
K
Ja, de sneeuw wordt water, de sneeuw smelt.
---------------------------------
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WINTER
2.
D

Ik heb nog nooit sneeuw gezien. Ik kom uit een warm land waar het nooit
sneeuwt. Hè, ik wou toch zó graag sneeuw zien, en een sneeuwpop maken.
Maar ja, dat kan dus niet.
--------------------------------K
Maar wacht eens, je kunt wel een sneeuwpop kopen! Een nepsneeuwpop, die
hebben ze in de winkel.
D
O, maar dan ga ik meteen in de winkel kijken. Ga je mee, Katja?
K
Ja hoor, we gaan meteen
(Katja en Diego af, kunnen buiten beeld het winterversje opzeggen, terwijl Katja
Boef wordt)
(Boef op)
B
Hallo allemaal! Ik ben Jantje, weten jullie nog? Ik zit op de boevenschool, want
ik studeer voor boef. Daarom noem ik mijzelf Boef. Maar een echte boef
worden, dat is heel moeilijk hoor. Jullie zijn toch geen politie, hè?
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LENTE
Poppenkastverhaaltje voor groep 1 of 2 van de basisschool
Te spelen door 1 persoon; duur ±10 minuten
De kinderen weten al veel over de lente.
Het versje/liedje kan van tevoren geleerd worden
Poppen:
Katja, een meisje
Boef Jantje
Rekwisieten:
Kuikentje
Bosje lentebloemen
Een tasje, of iets ander kleins, voor Katja
De kinderen hebben allemaal een masker gemaakt, van een leeuw of ander
gevaarlijk dier; dat masker hebben ze bij de hand, maar mag pas opgezet worden
aan het eind van het stuk.
(Boef op, zonder kuikentje en bloemen)
Boef (=B) Hallo kinderen! Ik ben Boef. Ja, eigenlijk heet ik Jantje, maar ik studeer
voor boef, ik zit op de boevenschool. En nou moet ik van mijn juf iets
meenemen van de lente. Maar ik weet niet wàt. Wat is er allemaal in de lente,
weten jullie dat?
B en de kinderen………….. (gesprekje, waarin ook een kuikentje genoemd wordt;
als dat niet het geval is kan Boef bijvoorbeeld zeggen dat hij een kip met een
klein geel kipje zag; of zoiets)
B
O ja, weet je wat? Ik ga een kuikentje zoeken, dat is leuk. Ik ben zo terug!
(Boef af)
(Katja op, met tasje)
Katja (=K) Dag allemaal! Ik ben Katja. Wat leuk om jullie weer te zien. Het is lente
hè, voorjaar, niet meer zo donker en koud als in de winter. Ik ken een versje
over de lente.
Het gaat zo:
Crocusjes en kuikentjes
Niet meer zo donker en zo koud
Blaadjes komen aan de bomen
De lente, het voorjaar is gekomen!
Zullen we het samen opzeggen/zingen?
(Katja en de kinderen zeggen samen het versje op)
K
Mooi hoor, dat ging heel goed. Dan ga ik nu naar huis. Maar o, welke kant
moet ik op? Ik ben een beetje verdwaald, geloof ik. Nou, deze kant dan maar.
(Katja af, Boef op, met kuikentje op z'n hoofd of in z'n handen)
B
(piepstemmetje) Hallo, hallo! Ik ben Piep, het kuikentje. Dat zien jullie wel hè,
ik ben Boef niet meer, maar een lief klein kuikentje. Ja hè?
Kinderen …………ja/nee

6

LENTE
B (gewone stem) Nee?! Hoor ik nee zeggen? Ben ik geen kuikentje? Ben ik
nog steeds Boef? Wat vervelend nou. Mijn juf heeft gezegd: je moet je
vermo..vermom…hè, een moeilijk woord. O ja, je moet je vermommen, zei
mijn juf. Dan doe je net of je iemand anders bent. Maar ik ben geen kuikentje?
Kinderen …………..
B
Dan moet ik iets anders zoeken. Niet weggaan hoor, ik kom zo terug! Boef af)
B
(buiten beeld) Kadoef, kadoef, ik ben een boef; kadoef kadoef, ik ben een boef
(Boef weer op, met bosje lentebloemen voor z'n gezicht)
B
Zo, nou ben ik een bosje bloemen. Veel beter dan dat kuikentje, hè? Weet je
wat ik ga doen? Ik ga hier staan en als er dan iemand langs komt ga ik daar
iets van stelen.Want dat moet van mijn juf, ik moet iets stelen. Maar dat is een
geheim, hoor.
( Boef naar zijkant van kast, Katja op)
K
O nee hè, hier ben ik al geweest.
(Als de kinderen haar waarschuwen voor boef, dan zegt Katja dat ze alleen
maar mooie bloemen ziet, geen boef.)
K
Wat een mooie bloemen!
B
(met bloemen voor z'n gezicht) Ja hè, kom maar eens dichterbij.
K
Wat gek, pratende bloemen, die heb ik nog nooit gezien (komt dichterbij)
B
Nee hè, die bloemen praten ook niet, maar ik wel! (laat de bloemen vallen) En
ik ben een boef en een dief!
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ZOMER
Poppenkastverhaaltje voor groep 1 of 2 van de basisschool
Te spelen door 1 persoon
De kinderen weten al veel over de zomer
Het versje/liedje kan van tevoren geleerd worden
Poppen
Katja, een wit meisje
Diego, een bruin of zwart jongetje
Boef Jantje
Rekwisieten
Struik, bijvoorbeeld een paar takken aan de rand van de kast
(Boef op)
Boef (=B) Hallo jongens en meisjes! Ik ben Jantje, maar ik noem mij boef, want ik
ben een Boef. Nou ja, nog niet een echte boef, ik léér voor boef. Ik zit op de
boevenschool. En nou heeft mijn juf gezegd, dat ik struikrover moet worden.
Weten jullie wat dat is, struikrover?......... Nou, een struikrover is een dief, die
zich in de struiken, de bosjes, verstopt. En als er dan iemand langs komt, dan
springt hij tevoorschijn en dan roept ie: Stop! Uw geld of uw leven! Ik zal het
even voordoen. Daarginds is een bosje, daar verstop ik mij in (Boef af, achter
bosje/bladeren/takken aan zijkant van kast)
B
(buiten beeld) Ik zit nou in het bosje. En dan kom ik opeens ('springt')
tevoorschijn en roep stop! Uw geld of uw leven! Zo moet dat, zegt mijn juf. Ik
verstop mij alvast in het bosje, ik hoop maar dat er gauw iemand komt. (Boef
af) Boef wordt Diego
(Katja op)
K
Dag allemaal! Ik ben Katja, ik ben hier met mijn vriendje Diego. Waar blijft ie
nou? Diego!
(Diego op)
D
Ik was aan het kastanjes zoeken.
K
Kastanjes zoeken? Maar die zijn er toch niet in de zomer.
D
Nee, ik heb er ook geeneen gevonden. O, ik weet het weer: kastanjes zijn er in
de herfst.
K
Ja, wat is er ook al weer in de zomer, weten jullie dat, kinderen?
Kinderen
…………..
D
Ja, kennen jullie ook dat versje over de zomer? Dat gaat zo:
Naar de speeltuin, ijsjes eten
Zonder jas naar buiten
Van vakantie dromen
De zomer is gekomen!
K
O kijk daar eens! (wijst naar de kant waar Boef niet zit) een eekhoorn. Zie je
hem, Diego?
D
Nee
K
Daar! In die boom. Kom mee. (Katja en Diego af, naar de eekhoornkant)
(Diego wordt Boef)
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ZOMER
D
(niet zichtbaar) O ja, nu zie ik hem ook.
K
(niet zichtbaar) Leuk hè.
(Boef op)
B
Ben ik toch in slaap gevallen, in de bosjes. Is er nog iemand langs gekomen?
Kinderen ……..
B
O, misschien komen ze straks terug. Ik ga gauw weer achter m'n struik.
(Boef af,Katja op)
K
Daar ben ik weer! Diego moet even plassen, hij komt … (Boef springt
tevoorschijn)
B
Stop! Uw geld of uw leven!

Hermien Bosman

