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De meester jaagt de kinderen op de kast
Het is 21 juli half 9 ’s morgens . Het regent en het is best koud voor zo’n dag midden in de
zomer.. Toch gaan de kinderen blij naar school, want het is laatste schooldag. Morgen hebben ze
zomervakantie en dan hebben ze lekker vrij. Dan zijn ze eindelijk van de meester af.
Jos huppelt door de waterplassen richting school. Hij is lekker vroeg, hij hoopt op het
schoolplein vriendjes tegen te komen om te voetballen. Hij heeft zijn regenjas aan, want dat
moest van zijn moeder. Hij mag geen koutje vatten, morgen gaan ze naar Frankrijk. Hij, zijn
vader en moeder en zijn kleine zusje.
Daar komt hij Sjaak tegen, ook in regenjas.
Sjaak
Jos
Sjaak

Lekker weertje hé.
Vreselijk, maar mij maakt het niet uit.
Ja, vandaag is het de laatste schooldag, morgen zijn we lekker vrij.(Sjaak pakt zijn bal
en probeert hem hoog te houden) Ik moet gelijk uit school naar huis want we gaan op
vakantie.
Annie komt er bij en gaat bij Jos staan. Joop komt vanuit een andere hoek.
Annie
Hoi Jos, lekker weertje hé.
Jos
(doet ongeïnteresseerd) Huhu
Annie
Vandaag is het onze laatste schooldag. Zijn we eindelijk van meester de Bock af..
Joop
Ja, we zullen vast leuke dingen gaan doen. Geen rekenles of taalles. Misschien gaan
we knutselen.
Koosje komt er nu ook bij
Annie
Knutselen, leuk of video kijken of ehhh…spelletjes.
Koosje
Nou meester de Bock kennende zullen we wel gaan eh.. opruimen of zo.
Met zijn vijven lopen naar school. Ze lopen langs een andere school de Middelbare School.
Joop
Kijk jongens, daar zitten we volgend jaar.
Annie
(geïrriteerd) Jongens? Wij meisjes niet dan?
Joop
Met jongens bedoel ik jongens en meisjes.
Annie
(blijft stil staan) Nou zeg dat dan!.
Sjaak
Ja hoor, daar hebben we onze Dolle Mina weer, doe niet zo moeilijk, man.
Annie
Man? Ik ben een vrouw hoor! (loopt weer door)
Sjaak gooit de bal tegen het hoofd van Annie
Annie
Au!
Koosje
(slaat arm om Annie) Ze zitten je te pesten, laat ze maar. Kijk we zijn al op school.
Ze lopen nu langs het bos, het donkere was waar kinderen niet zomaar in mogen, want er zijn in
het verleden kinderen in verdwaald. Er gaat een verhaal in het rond dat hier ooit een kluizenaar
leefde die kinderen verslond. En van de botten een huisje bouwde
Nu komen ze bij hun eigen school, de Safarischool.
Lied 1: De Safarischool
Ai, ai de schoolbel gaat al, ze komen te laat op school. Ze moeten hard rennen en tot overmaat
van ramp laat Jos zijn tas in de waterplas vallen. Zijn boeken vallen er uit. Annie helpt hem met
het oprapen van zijn spullen, zijn brood. Dan rennen ze naar de deur. De deur valt net voor hen
dicht. Nu moeten ze aanbellen. De bel is heel hard en de conciërge doet open.
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Conciërge (niet zo streng) Zo jongens. Weer te laat?
Annie
Jongens ik ben een meisje.
Conciërge Nou meisje, ga jij dan maar een briefje halen bij de directeur.
Ze doen hun jassen uit en lopen naar de directeur.
In de klas zitten alle kinderen met hun armen over elkaar want dat wil de meester graag.
Naast hem staat juf Jenny. Zij is nog niet echt een juf, ze is stagiaire. Ze is nog erg onzeker als de
meester erbij is. Maar je kunt ook met haar lachen.
Voorin de klas zit Kees. Hij mag altijd het bord uitvegen.
Meester Kees, veeg het bord eens uit.
Kees
Ja, meester.
Kees is de lieveling van de meester. Naast hem zit Katrien. Zij heeft altijd mooie kleren aan.
Ze is al wat ouder en heeft puistjes. Achter hen zit Henk. Henk maakt altijd veel fouten waar
kinderen om moeten lachen, ook de meester..Achter hen zitten Sjaak en Koosje Zij hebben altijd
ruzie, maar de meester doet er niets aan. Daar achter zitten Floor en Joop. Zij lachen de meester
geniepig uit. De meester kan hen niet zien want hij ziet slecht en draagt een heel dikke bril.
Achter in de klas zijn nog drie tafels leeg. Daar zitten Jos, Annie en Gerrit. Gerrit is ook te laat.
Hij wordt altijd gepest om zijn rare kleding. Jos en Annie komen binnen met een briefje.
Meester (hard pratend) Zo jongens, een lekke fietsband? Stond de brug soms open of stond er
een kudde olifanten op het schoolplein?
Annie
Meester, mag ik even wat zeggen? Ik ben geen jongen, ik…eh..
Meester (bulderend) Hou jij je brutale mond. Ik ben hier de meester en ik zeg wat ik wil. Al
noem ik je…
Dan gaat de deur opnieuw open en daar staat Gerrit met een sip gezicht want hij weet dat hij
straf krijgt. De meester draait zijn hoofd naar de zielige jongen.
Meester Alweer te laat? Lapzwans!
De meeste kinderen lachen. Floor en Joop zitten te smoezen
Joop
Lapzwans? Wat is dat nou weer voor een raar woord?
Meester Wie zit daar te lachen?
Natuurlijk steekt niemand zijn vinger op.
Meester (tegen Gerrit) Ga jij maar gelijk de hoek in. Ik wil je niet meer zien.
De meester loopt weer naar het schoolbord.
Meester pak jullie aardrijkskunde boeken!
zuchtend pakt iedereen zijn boek uit zijn laatje.
Katrien
Meester moeten we de laatste schooldag toch nog werken?
Meester Zonder werken kom je nergens.
Kees
Stil nu maar. Als de meester zegt dat we gaan werken, dan….
Meester Goed zo, Kees. (naar Jenny) Juf Jenny wilt U deze les geven?
Jenny
(verrast) Ikke? Eh…o.k. dan. (ze kijkt in het boek) Kan iemand mij zeggen in welk
land er het meest patat wordt gegeten?
Er gaat een aantal vingers de lucht in.
Jenny
Ja, Henk zeg jij het maar.
Henk
Mijn zus, juf. Zij eet minimaal twee zakken patat elke dag. Ze eet het meeste patat van
de hele wereld.
Alle kinderen lachen, zelfs de meester lacht een beetje mee. Henk snapt er niks van. Arme Henk,
hij was nooit de slimste Iedereen roept nu door elkaar.
Katrien
In Duitsland!
Sjaak
In Amerika!
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Koosje
Gerrit
Meester
Jos
Meester
Jenny

In Nederland!
In België!
In Belgie, inderdaad lapzwans!
Meester, hij heet Gerrit hoor.
(boos) Hoe durf je, Jos Kom jij maar even met mij mee. (hij neemt Jos mee naar de
gang)
Zo en wat eten jullie vanavond?

Lied 2:Aardappel met jus
De bel gaat. Gelukkig, het is pauze. Alle kinderen rennen naar buiten en gaan een spelletje
spelen Katrien, Annie en Koosje zijn aan het touwtje springen, Kees en Sjaak zijn aan het
knikkeren en Henk heeft een step meegenomen..Jos komt nu ook naar buiten en loopt naar Sjaak
toe..
Sjaak
En, Jos, heb je straf?
Jos
Ach, gewoon…honderd keer ik mag niet brutaal zijn tegen meester de Bock
Sjaak
Meester Ouwe sok zal je bedoelen.
Kees
Sht…straks hoort juf Jenny het nog.
Sjaak
Nee joh, juf Jenny is aardig. Die heeft vast net zo’n hekel aan meester Ouwe sok..
Gerrit gaat in een hoekje zitten. Hij probeert niet op te vallen, maar helaas.
Joop en Floor, de twee pestkoppen van de klas lopen op hem af. Zij gaan Gerrit eens even een
beetje treiteren.
Joop
Zo mafkees, waar was je nou weer vanmorgen?
Floor
Een lekke fietsband of stond er een kudde olifanten op het schoolplein?
Gerrit staat op, hij wil weglopen, maar Joop duwt hem omver. Pardoes valt hij weer op de
grond.
Gerrit
Ik heb jullie niks gedaan!
Hij wil weer opstaan, maar krijgt weer een duw. Dit keer van Floor. Weer valt hij op de grond.
Nu blijft hij gewoon zitten.
Floor
Hij kan niet meer op zijn benen staan, haha
Jos komt nu naar hen toegelopen
Jos
(kwaad) Durven jullie wel met z’n tweeën tegen één?
Floor en Joop draaien nu naar Jos. Gerrit staat op en gaat achter Jos staan
Joop
Had je wat, kleintje?
Floor
Ja, had je wat?
Joop
Zal ik je eens wat zeggen?
Floor
Ja, zal ik je ook eens wat zeggen?
Jos
Nou, wat moeten jullie zo nodig zeggen dan?
Lied 3: Jij maakt zeker een geintje
In het tweede refrein zingen ook de andere kinderen mee.
Joop wil Jos net een stomp geven
Jenny
Hé jongens, geen ruzie maken. Met schelden bereik je niets.
Katrien
Nou meester de Bock doet het anders ook. En hij is toch meester geworden.
Jenny
Rustig maar, Katrien.
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Annie
Koosje
Katrien
Sjaak
Jenny
Henk
Floor
Katrien
Joop

Dat begrijp ik nou niet hè. Iedereen moet luisteren naar hem en hij luistert nooit naar
ons.
Wij mogen niet schelden en hij noemt kinderen een lapzwans of zoiets.
Als wij te laat komen krijgen we straf, als hij te laat komt gebeurt er helemaal niets.
En we doen nooit eens iets leuks, altijd werken, werken, werken.
Ja, ik vind het ook een beetje raar, maar hij is nu eenmaal meester van de klas.
Dan word ik wel de meester.
Jij? Daar ben je veel te lief voor Henkie.
Of U juf. Kunt U niet onze juf zijn.
Nee joh Katrien. Daar is juf Jenny ook veel te lief voor.

Dan gaat de bel. De pauze is afgelopen De kinderen gaan in de schoolbanken zitten met hun
armen braaf over elkaar. De meester staat streng voor de klas. Hij telt de kinderen.
Meester zeven, acht, negen …Wie is er niet?
Dan komt Gerrit binnen.
Meester Natuurlijk, ik had het kunnen weten. Gerrit is weer te laat. Ga jij maar weer de hoek in
uilskuiken.
Sjaak steekt zijn vinger in de lucht, hij vindt het zielig voor Gerrit en hij wil vertellen wat er
buiten gebeurd is op het speelterrein.
Meester Doe die vinger weg en pak je rekenspullen.
Sjaak
Ja maar, meester.
Meester Wat? Durf jij me tegen te spreken? Ga jij ook de hoek maar in.
Sjaak sjokt naar de andere hoek
Annie
Meester (steekt tegelijkertijd een vinger in de lucht) Ik heb het gezien, Joop….
Meester Wat krijgen we nu? Brutale kinderen. Annie…Jij ook de hoek in.
Annie loopt naar de hoek. Meester draait boos naar het bord.
Jenny
Meester, daar net bij het buiten spelen….
Meester (draait zich boos om) Wie was dat? Welke lapzwans durft nu nog…
Jenny
(voorzichtig) Dat was ik meester.
Meester (schrikt van zijn eigen reactie) Oh, juf Jenny…
De kinderen lachen in hun vuistje omdat de meester er naast zat.
Meester Wat zijn jullie een stel vervelende kinderen. Jullie proberen mij op de kast te krijgen,
hè, Jullie willen mij op de kast jagen! Ik zal júllie eens flink op de kast jagen.
Lied 4: Op de kast

Einde zichtversie

