Fugro Sinterklaasfeest

De Pietenbende op bezoek bij de boer

Auteur

:

Yoëlle van Driel met aanvullingen van de hele pietenbende

Rol
Sinterklaas

Wie
Sinterklaas

Kleding
Klaas uitrusting
(vergeet onderrok niet!)

Toelichting
Zorgt voor rust in de door de
pieten gecreëerde chaos.
Hoeven we verder niet uit te
leggen.

Hoofdpiet

Piet

Groen pak

Zorgt dat de pieten er geen te
grote bende van maken.

Mediapiet

Piet

Goud pak

Zorgt ervoor dat het geluid het
doet en regelt dat we allemaal
goed te verstaan zijn. Zorgt
ook voor de swingende dansen feestmuziek en heeft de
controle over de film.

Toefluister

Piet

Vraagpiet

Piet

Stippen pak

Stelt over alles vragen. En niet
alleen maar omdat zij het zelf
niet snapt maar om mensen te
testen.

Antwoordpiet 1

Piet

Rood pak

Geeft op alles antwoord en
weet dus ook onwijs veel.

Antwoordpiet 2

Piet

Rood pak

Antwoordpiet 2 is niet heel erg
slim en zegt dus ook nog wel
eens iets doms. Samen
zoeken de Antwoordpieten
naar alles wat ze samen niet
weten.

Antwoordpiet 3 / Piet
Minipiet

Klein rood pak

Deze kleine ondeugd loopt
mee met de andere twee
Antwoordpieten en moet alles
nog leren. Mocht hij op het
podium ineens dichtslaan/niet
durven: in het eerste deel kan
AP 3 makkelijk worden
overgeslagen.

Piet

Goud pak

Meer pieten, meer
gezelligheid!
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Piet

Als wij het niet meer weten
dan fluistert ze ons stiekem in
waar we gebleven zijn. Kan
ergens op het podium zitten of
op het trapje aan de voorzijde

2

Korte inhoud
Dit jaar gaan de pieten op bezoek bij de boer en leren de kinderen op een speelse en
gekke manier allemaal leuke dingen over het leven op de boerderij, verschillende
dieren en meer!
Belangrijk tijdens het stuk
• Duidelijk praten
• Rust
• Alles goed interpreteren, houd het toneelstuk levendig
• Let op je plaats, gebruik de ruimte
• Richt je ook tot de kinderen, houd ze betrokken (ook in de film!)
Korte toelichting script: alle grijze teksten worden gesproken in de film.
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Voorafgaand
Van te voren heeft de Pietenbende alle stukken bij de boer op film opgenomen.
Script
Alle pieten op het podium.
AP 2 dromerig op het randje van het podium Ik zou zo graag een hond willen
hebben…
AP 1 Dat kan toch niet, een hond is helemaal niet handig om mee te hebben op het
dak.
AP 2 Dan wil ik een kat, die kan in de zak.
AP 1 Nee dat kan toch niet!
AP 2 gaat teleurgesteld met zijn armen over elkaar zitten
VP
Kinderen, wie van jullie heeft een huisdier? Reactie kinderen En wie van jullie
heeft een hond? Reactie kinderen En wie heeft er een kat? Reactie kinderen Of heeft
er iemand misschien een muis? Reactie kinderen Of een cavia? Reactie kinderen En
wie van jullie heeft er een koe? Reactie kinderen
AP 2 springt op Dat wil ik! Een koe! MOOEEE!
AP 1 Ach doe niet zo gek. Misschien mag je wel in de stal helpen bij Amerigo, maar
je krijgt geen koe.
VP

Wie zou er wel een koe als huisdier hebben? Kinderen weten jullie dat?
Reactie kinderen

AP 2 IK!
AP 1

geeft AP 2 een duw De boer natuurlijk.

AP 3 Ja de boer natuurlijk.
VP

Ik zou wel eens willen weten wat er allemaal op de boerderij gebeurd eigenlijk.

AP 2 Dat kunnen wij wel voor je uitzoeken hoor Vraagpiet!
AP 3 Jaaa, naar de boer!
HP

Maar Antwoordpiet, Sinterklaas is onderweg. Jullie moeten hier zijn.

VP

Antwoordpiet, Antwoordpiet en Antwoordpiet zijn wel de snelste als het gaat
om het vinden van antwoorden. begint aan het schrijven van een vragenlijst
(kladblok)
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AP 1 Ik beloof dat we op tijd terug zijn Hoofdpiet.
AP 2 Ja Hoofdpiet, we zijn echt op tijd terug. Mag ik alsjebllieeefftt naar koeien en
schapen en kippen en paarden gaan kijken? Ah tooeeee? Kijkt heel zielig
AP 3 Ah toe Ah tooeee
HP

Oké vooruit dan.

VP

Hier is een lijstje met alle vragen die ik voor de boer heb. geeft AP2 een
blaadje, deze geven de blije AP´s door

HP

Maar (AP´s gaan netjes in houding staan) als jullie niet op tijd terug zijn,
mogen jullie nooit meer naar de boer.

AP 2 springt in de lucht van blijdschap Komt helemaal in orde Hoofdpiet!
AP 1 Dan kunnen we maar beter snel gaan.
AP 1+2+3

Dag allemaal! gaan af en nemen kaplaarzen mee

VP

En wat nu Hoofdpiet?

HP

We wachten tot Antwoordpiet, Antwoordpiet en Antwoordpiet bij de boer zijn.

VP

Maar dan weet ik nog wel een leuk liedje over een boerderij die we in de
tussen tijd kunnen zingen.

Old McDonald had a farm word gestart.
Als het liedje is afgelopen komt er een beeld op het scherm.
AP 1 Hallo kinderen! Kunnen jullie ons goed zien en horen?
Reactie kinderen / stilte in de film
AP 2 HALLOOOO!!!
AP 3 Hooi!
AP 1 Zoals jullie zien staan we voor de boerderij en we gaan nu naar binnen om te
vragen of we naar de dieren toe mogen.
Pieten staan bij de deur en kloppen aan, natuurlijk doet Meneer de Boer meteen
open.
AP 1 Goede dag Meneer de Boer, zouden wij even bij uw dieren mogen kijken?
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Boer Natuurlijk! Ze staan hier achter, ga maar kijken pieten.
AP 3 Oké!
Beeld uit

En hier is het educatieve avontuur van de pieten nog niet afgelopen…
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