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Technische informatie

Duur: 60-75 minuten
Soort Script: Eindmusical, Kindermusical
Stijl/tijd: Heden
Setting: Een basisschool en in de ruimte
Aantal spelers: Zowel geschikt voor kleine groepen (minimaal 12 kinderen) als grote groepen 25+

Adviesmuziek/geluidseffecten in volgorde

Om een idee te krijgen van de nummers kun je korte fragmenten beluisteren via de website
www.waarvanacte.nl. Klik op de musical “Mijn Juf komt van Mars!”
Gebruik naast de geleverde muziek op CD/ USB eventueel ook de YouTube afspeellijsten om te
repeteren!

Samenvatting

Een alien bestudeert het leven op aarde vanuit haar ruimteschip. Door een technisch mankement
crasht haar schip op een schoolplein en wordt ze ontdekt door de kinderen van de klas van meester
Bart. Ze vraagt hen om hulp om haar schip te repareren. Als de chagrijnige directeur van de school de
klas in komt en vanwege een zieke inval-juf meester Bart bij de kleuters voor de klas wil zetten,
verzinnen meester Bart en de klas dat de alien in werkelijkheid “Juf Alien” is en als invalkracht les kan
komen geven. De directeur gaat akkoord. De volgende dag gaat het meteen al mis. Juf Alien doet en
zegt allemaal gekke dingen en een van de andere juffen (juf Yvonne) krijgt door dat er iets niet
helemaal klopt aan die gekke nieuwe juf. Samen met de domme juffen Tineke en Elly gaat ze klikken
bij directeur Bouwmeester. Als ze samen juf Alien bespioneren ontdekken ze dat het in werkelijkheid
een alien is! Directeur Bouwmeester denkt er meteen geld aan te kunnen verdienen en zoekt contact
met de Amerikaan Benny Fox, die een gigantische dierentuin heeft en de enge Duitse dokter Dexter,
die griezelige experimenten uitvoert in zijn laboratorium. De mannen sluiten een deal om de alien te
vangen, hiervoor zetten ze Hugo en Boris in, die eigenlijk niet zo goed weten hoe ze een alien
moeten vangen. Zal het de kinderen lukken om Juf Alien uit handen van de boeven te houden? Zal
het ze lukken om het schip op tijd te repareren zodat Juf Alien kan vluchten? En wat vindt meester
Bart er eigenlijk allemaal van?
Mijn Juf komt van Mars, is een intergalactische en hilarische eindmusical voor de bovenbouw!

Rollen & Personages
(Juf) Alien

Bibi

Kind 1

Kind 7

Meester Bart

Tess

Kind 2

Kind 8

Directeur Bouwmeester

Benny Fox

Kind 3

Kind 9

Juf Yvonne

Dr. Dexter

Kind 4

Kind 10

Juf Tineke

“Alienvanger” Boris

Kind 5

Juf Elly

“Alienvanger” Hugo

Kind 6
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Extra rollen

In deze musical is het heel gemakkelijk om rollen bij te schrijven/maken of juist te schrappen. De
tekst voor “de kinderen” (kind 1 t/m 10) is vrij te verdelen over een klas of groep. De kinderrollen
Tess en Bibi, zijn vaststaande rollen vanwege een terugkerend grapje en bepaalde karaktertrekken.
Er is nu een verdeling gemaakt van kind 1 t/m 10, de klas kan hier zelf namen voor bedenken. Het is
ook mogelijk om Juf Alien, te veranderen in meester Alie (zodat deze door een jongen gespeeld kan
worden), in dat geval moet de rol van meester Bart veranderd worden in Juf Sanne.

Omschrijving van de rollen

(Juf) Alien: Dit is een alien die vanuit haar ruimteschip de aarde bestudeert. Als haar ruimteschip
crasht en ze kennis maakt met meester Bart verandert ze met behulp van de klas in Juf Alien (uit te
spreken als Aline). Ze is een vrolijk en opgewekt persoon, maar heeft wel een gek taaltje. Ze weet
niet zo goed ‘hoe het hoort’ op aarde en doet soms gekke dingen. Ze vindt meester Bart erg leuk.
Meester Bart: Is de leerkracht van groep 8 en heel technisch. Hij is een aardige en eerlijke goedzak
die heel populair is bij de kinderen. Als hij Alien ziet is hij meteen verliefd op haar en wil hij er alles
aan doen om haar te helpen uit de handen te blijven van Meneer Bouwmeester en consorten.
Directeur Bouwmeester: Is een norse man en de directeur van de school. Hij is vooral uit op het
verdienen van zoveel mogelijk geld en eigenlijk houdt hij helemaal niet van de kinderen op school. Hij
schreeuwt heel hard als hij boos is en dan zijn de kinderen en meester Bart een beetje bang voor
hem.
Juf Yvonne: Is een roddeltante en een beetje achterbaks. Ze praat de hele tijd over anderen en klikt
bij directeur Bouwmeester als ze dingen ziet die een beetje anders lijken. Ze verzint ook steeds
dingen en dikt dingen aan om anderen in een kwaad daglicht te stellen, zodat ze zelf de beste lijkt.
Juf Tineke: Is een beetje een zeurkous die eigenlijk heel lui is. Ze praat Juf Yvonne vaak na en zegt
eigenlijk nooit zelf wat ze denkt. Een echte roddeltante, net als de juffen Yvonne en Elly.
Juf Elly: Is een hele domme juf die allemaal rare dingen zegt en alles napraat wat juf Yvonne en Juf
Tineke zeggen. Ze is stiekem verliefd op de gymleraar en eigenlijk heel bang voor alles wat er om
haar heen gebeurt.
Bibi: Een lief meisje in de klas die van hippe kleding en make-up houdt, een echte fashionista. Zij
ontdekt de alien en helpt mee om haar te transformeren tot Juf Alien. Ze kan heel goed (hard en
hoog) gillen.
Tess: Is een druk, maar angstig meisje in de klas. Ze is een echte flapuit en roept van allerlei grappige
en rare dingen en bedenkt creatieve oplossingen voor problemen.
Benny Fox: Is een van de boeven van het stuk. Hij is de directeur van een grote dierentuin en wil de
alien vangen om haar ten toon te stellen en daarmee veel geld te verdienen. Hij komt uit Amerika en
praat dus ook met een Amerikaans accent (dit is dus best een uitdagende rol!). Benny vindt zichzelf
fantastisch en wil alles altijd naar zijn hand zetten.
Dr. Dexter: Is ook een van de boeven van het stuk. Hij is een ijdele man die zichzelf echt geweldig
vindt. Hij wil ook de alien vangen om experimenten met haar te doen in zijn laboratorium. Hij komt
uit Duitsland en praat dus met een Duits accent.
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“Alienvanger” Boris: Is een van de hulpjes van dr. Dexter. Hij is een hele domme boef, die geen idee
heeft hoe je een alien moet vangen, maar net doet alsof hij precies weet hoe het moet. Hij praat met
een Amsterdams accent en is een beetje bang van Dr. Dexter.
“Alienvanger” Hugo: Is een hulpje van dr. Dexter en nog dommer en onhandiger dan Boris. Hij is heel
bang van dr. Dexter. Hij heeft alleen ervaring als winkeldief en snapt dus eigenlijk niet zo goed wat hij
nu precies aan het doen is en hoe je een alien moet vangen.
Kind 1 t/m 10: Dit zijn de rollen van de kinderen in de klas. Ze zitten in de klas waar de alien ‘Juf
Alien’ wordt. Hier zijn allerlei types te onderscheiden, van stoer, tot grappig, van rustig tot drukke
rollen. De klas mag zelf namen bedenken.
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LIEDLIJST MIJN JUF KOMT VAN MARS!
1. “Are you ready for take-off!?”
2.

“The Dark Force”

3.

“Alien Transformation”

4.

“Kwantummechanicagym”

5.

“Code Rood!”

6.

“Intergalactisch”

7.

“Alarmfase 4”

8.

“Cool guys in town”

9.

“In de kooi!”

10. “Afscheid Juf Alien”
11. “Beam me up juffie!”
SOUND FX:
1. “Radiotuning”
2. “I’ll be back!”
3.

“Je t’aime”

4.

“Schoolbel”

5.

“Wegvliegend ruimteschip”

6.

“Inbelgeluid computer”
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Voor het gehele script geldt: Regieaanwijzingen zijn cursief, gesproken tekst normaal geschreven**

Opening
Als alle toeschouwers een plekje hebben gevonden dimt het licht en start de muziek
** CD-01: “Are you ready for take-off!?**
Het doek gaat open (of het licht op het podium gaat aan) en we zien een schoolplein en een
klaslokaal.
In dit nummer komen alle spelers even langs, - in een spetterende choreografie van de hele
klas-. ‘Voice-over’ stelt iedereen even voor. Dit kan ook door een van de kinderen worden
voorgelezen, of van tevoren worden opgenomen.
Voice over: Dames en Heren, jongens en meisjes van harte welkom bij de musical van groep *** van
Basisschool ***. Wij brengen vandaag voor u “Mijn Juf komt van Mars”, ik stel aan u voor: [namen
van de kinderen, evt. Ook met rol]
En eindigt met:
Voice over: Klik uw gordels vast voor dit ruimteavontuur! Wij wensen u veel plezier met “Mijn Juf
komt van Mars”!
Na het lied licht even uit op hele podium. Iedereen af. De Alien (later Juf Alien) gaat op haar
plek zitten.

Start van het stuk
Het is donker op het podium en we horen allerlei bliepjes en computergeluiden. Als het licht
aan gaat zien we een buitenaards wezen in de cockpit van haar ruimteschip zitten. Het geluid
gaat over in een alarm en het buitenaardse wezen drukt zenuwachtig op allerlei knopjes,
maar niks lijkt te helpen. We horen een ‘neerstort geluid’ gevolgd door een crash, het licht
gaat weer uit (evt. rook en lichtflitsen op het podium). Dit kan evt. ook als filmpje
geprojecteerd worden (vooraf opgenomen).

Scene 1: Gestrand
Als het licht aan gaat zien we het buitenaards wezen (Alien) tussen de brokstukken van een
ruimteschip liggen, ze komt langzaam bij bewustzijn. Ze staat op en inspecteert de ruimte en
de brokstukken. Het is belangrijk voor het verhaal dat haar handen een andere kleur hebben
(‘Alienhanden’)
Juf Alien: Oh oh, niet goehoed! Kapot, stukkes, rambam kan er niks meer van! Fixietijd!
Ze rammelt wat aan de brokstukken en probeert wat knopjes, krabt aan haar hoofd en kijkt
bedenkelijk.
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Juf Alien: Oi oi oi, niet makkelie fixie! Mm… even op zoek naar donderdelen.
** CD-02: Sound FX 1: “Space Radio Tuning” **
Juf Alien: (Ze praat tegen het publiek) Ik leg hier stukken te verstopsel, jullie op past en niemand
zeggen! Snappie!? Daar gaat ik!
Ze legt de brokstukken aan de zijkant en legt er een kleed overheen. Dan kijkt ze rond en
roept:
Juf Alien: Laat het avontuur beginder!
** CD-03: “The Dark Force” **
Korte overgang zodat de kinderen plaats kunnen nemen in het klaslokaal

Scene 2: Bouwmeester op oorlogspad
Na de muziek zijn we in het klaslokaal van Meester Bart. De alien is af en staat klaar in de
coulissen en zal tijdens de scene door het raam kijken, maar de directeur mag haar niet zien!
Directeur Bouwmeester staat ook in de klas en kijkt boos naar de kinderen en Meester Bart.
Bouwmeester: Ik vraag het nog 1 keer… Wie heeft er een ezel getekend op de deur van mijn
kantoor!? Ik raad de schuldige aan zich nu te melden, anders geen schoolreisje voor jullie dit jaar!
Kind 1: Wat!? Geen schoolreisje!
Kind 2: Bedoelt u dat de hele klas dan niet op schoolreis mag?
Kind 3: Ja hoor! Vet oneerlijk!
Bouwmeester: Inderdaad ja, “vet oneerlijk”! Net zo oneerlijk als het vernielen van mijn deur!
Meester Bart: Maar meneer Bouwmeester, hoe weet u zo zeker dat de dader uit deze klas komt?
Bibi: Ja meester! Hoe weet u dat nou?
Kind 6: Stond er een naam bij de tekening dan?
Kind 8: Nee duh, natuurlijk niet!
Kind 10: Anders kwam ie het toch niet hier vragen?
Bouwmeester: Stilte! Laat een ding duidelijk zijn stelletje snotneuzen, ik heb altijd gelijk! Dus als ik
zeg dat het een van jullie was, dan knikken jullie, is dat duidelijk?
Meester Bart: Nou meneer Bouwmeester, dat gaat wel wat ver denkt u ook niet?
Meneer Bouwmeester kijkt heel boos naar Meester Bart, die houdt geschrokken zijn mond.
Kind 4 steekt zijn hand op.
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Kind 4: Ehm… Meneer Bouwmeester, als ik even mag….
Bouwmeester: (Kijkt nu heel boos naar Kind 4) Ja wat!? Was jij het soms!?
Kind 5: Oh oh… Kind 4 niet doen!
Kind 4: Nee ik was het zeker niet, ik weet ook niet wie het wel was, maar ‘Cammie’ weet dat
misschien wel.
De kinderen lachen een beetje
Bouwmeester: Cammie? Wie is dat nou weer?
De kinderen lachen nu wat harder
Kind 7: Niet ‘wie?’, Maar ‘wat’ meneer Bouwmeester. Dat is onze webcam!
Meneer Bouwmeester snapt er niks van en kijkt onzeker rond.
Meester Bart: Ja ja ja ja! Wat een goed idee Kind 4! Cammie kan wel helpen!
Bouwmeester: Zeg op, wie is die Cammie? En wat heeft ze gezien!
Kind 9: Hij snapt het echt niet hè haha!
Tess: Misschien klopte die ezel toch wel een beetje hihi.
Meneer Bouwmeester kijkt woedend naar de klas en wil net beginnen met schreeuwen als juf
Tineke de klas binnenkomt.

Scene 3: Telefoon voor Bouwmeester
Juf Tineke: (Met een zeurstem) Meneer Bouwmeester? Er is….
Bouwmeester: Niet nu juf Tineke, zie je niet dat ik bezig ben?
Juf Tineke: Ja dat zie ik ja, maar er is telefoon.
Bouwmeester: Nou, dan neem je de boodschap aan!
Juf Tineke: Ja dat wilde ik ook, maar het was nogal dringend zei ze.
Bouwmeester: Wie ‘ze’? Wie bedoel je?
Juf Tineke: Ja ik weet het ook niet, ze is bijna niet te verstaan, klinkt heel hees alsof ze een avond
flink doorgezakt is.
Meester Bart: Nou dat klinkt serieus meneer Bouwmeester!
Kind 1: Ja dit klinkt niet goed nee, het is vast héél dringend.
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Kind 3: Klinkt als een ramp!
Juf Tineke: (Onzeker) Nou dat weet ik niet hoor, ik breng alleen de boodschap maar over.
Bouwmeester kijkt argwanend de klas rond en geeft een nijdige zucht.
Bouwmeester: (Dreigend) Als jullie denken dat het hiermee over is, dan hebben jullie het mis. Ik ga
nu even dat dringende telefoontje plegen, maar ik kom terug en dan gaat die ‘Cammie’ mij precies
vertellen wat ze gezien heeft!
Kind 8: (Met verdraaide stem als de “Terminator”) I’ll be back!
** CD-04: Sound FX 2: “I’ll Be Back! **
De kinderen lachen en Directeur Bouwmeester stampt woedend af, juf Tineke trippelt
zenuwachtig achter hem aan. De kinderen en Meester Bart kijken hen na. Aan de andere kant
kijkt de alien inmiddels door het raam naar binnen.
Kind 10: Poeh die is weg, dat ging maar net goed!
Kind 8: Zo stom! Dat hij denkt dat wij dat gedaan hebben!
Kind 1: En dan meteen dreigen dat we niet op schoolreisje mogen!
Kind 5: Nou mooi wel! Anders gaan we staken hoor jongens!
Meester Bart: Jongens rustig! Zo’n vaart zal het niet lopen. We bekijken gewoon de webcambeelden
en dan zien we vanzelf wie het gedaan heeft.
Kind 3: Ja, en die beelden wissen we gewoon! We gaan niemand verlinken hoor!
Meester Bart: (Kijkt onderzoekend naar Kind 3) Moet je soms iets vertellen Kind 3?
Kind 3: Heus niet! Ik eh… vond het gewoon een wereldgrap, ik bedoel die vent is toch een ezel!
Kind 9: (Lachend) Hij wist niet eens wat een webcam was!
Ineens begint Bibi te gillen omdat ze de alien ziet staan voor het raam (aan de zijkant van het
podium). De alien denkt dat dit een gezellige begroeting is en begint –heel blij- terug te gillen!
Meester Bart is bij de eerste aanblik verliefd! als Bibi stopt met gillen, stopt de alien ook.
Bibi: (Geeft een hoog gilletje) IEIEIE!! O My God! Wat is dat!?
Kind 7: Of wie is dat?
Meester Bart: En wat is ze mooi!
** CD-05: Sound FX 3: “Je t’aime!” **
Meester Bart loopt -in slow motion- naar het raam en doet deze open. De muziek stopt heel
abrupt als de Alien weer heel blij begint te gillen ter begroeting.
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Scene 4: Kennismaken met de alien
Alien: (Zelfde hoge gilletje als Bibi) IEIEIE! (Ze kijkt Meester Bart stralend aan).
Meester Bart: Eeeeeeh-h-hoi!
Tess: Waarom bloost Meester Bart nou zo?
Kind 2: Geen idee, misschien is het wel koud buiten?
Kind 6: Wat zie die vrouw er raar uit!
Kind 10: Meester? Misschien moet u haar even vragen om binnen te komen? …Hallo…? Meester…?
Joehoe!? Aarde aan meester?
De kinderen lachen, Meester Bart lijkt uit zijn trance te ontwaken.
Meester Bart: O! Eh juist ja, eh dag mevrouw, wil u binnen komen?
Alien: (geeft een blij gilletje en klimt door het raam naar binnen) IEIEIEIEIE!!!
Kind 4: (Lachend) Haha ja hoor, klimt ze nou gewoon door het raam?
Meester Bart helpt de alien naar binnen en kijkt ondertussen bewonderend naar haar.
Kind 5: Ze ziet er wel vet uit!
Kind 9: Ja dat vindt meester duidelijk ook.
De kinderen lachen een beetje. Ondertussen kijkt Alien nieuwsgierig naar de kinderen.
Meester Bart: Eh juist, eh wil je zitten? Misschien een kopje thee?

Kind 8: Hallo…? Meester? Zou je niet eerst eens vragen waarom ze door het raam naar binnen stond
te koekeloeren?
Kind 10: Nou inderdaad, straks is het een stalker en dan zitten wij hier doodleuk thee te drinken!

Kind 4: Nou, ik vind niet dat ze er uitziet als een stalker hoor!
Kind 2: Hoe ziet een stalker er dan uit volgens jou?
Kind 7: Als een oude engerd met een neppe foto op Instagram natuurlijk!
Meester Bart: Jongens even stil, ga allemaal weer even op je plek zitten, dan gaan we gewoon even
vragen wat ze hier op het schoolplein doet?
Bibi: Ja en waarom ze naar binnen gluurde, ik kreeg bijna een hartverzakking!
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Alien: (Kijkt naar Bibi en geeft weer een klein gilletje ter begroeting). IEIEIE!!!
Tess: En vraag dan meteen waarom ze zo gilt de hele tijd!
Kind 9: Duh! Dat lijkt me duidelijk! Ze doet Bibi na die gilde ook als een groupie van Ariana Grande!
Meester Bart: Ssssst nu even, als iedereen nu even zijn klep houdt, kan ik even met onze gast praten.
Hij gaat voor Alien staan en maakt een kleine buiging.
Meester Bart: Dag mevrouw, ik ben Meester Bart en met wie hebben we het genoegen?
Alien: (Gaat ook staan en maakt een kleine buiging terug) Hoijerdepoj ik is Alien. Ik komt uit Mars en
schip deed boem. Oepsie… kapot, stuk, fixie tijd. Jullie mij helpen?
Kind 1: Wat? Zei ze nou serieus dat ze van Mars komt?
Kind 3: Volgens mij is ze binnenvaartschipper, ze had het toch over een schip?
Tess: Ja of een terrorist, ze had het ook over ‘boem’!
Meester Bart: Nou, dat zal allemaal wel meevallen Tess!
Kind 2: Haha meester bloost alweer!
Meester Bart: U komt van Mars? Bent u een… ehm… Marsmannetje?
Kind 10: Haha! nou een Marsvrouwtje dan meester!
Meester Bart: O haha juist ja, dat bedoelde ik natuurlijk.
Alien: Mijn schip had panne! Kapottie! Boem boem boem, alles tussen de war! Ik maken, asjemenou
hoe moet dat nou? Alien moet spullen!
Meester Bart: Wat zeg je? Is je ruimteschip ontploft en zoek je iemand om hem weer in elkaar te
zetten?
Kind 6: Nou dat is ook toevallig!
Kind 7: Meester Bart hier is reuze handig met techniek!
Bibi: O meester, zo kunt u haar hart veroveren! (Zwijmelend) Wat romantisch!
De alien kijkt weer naar Bibi, geeft weer een gilletje en zegt:
Alien: (ook zwijmelend) IEIEIE! Wat morantisch!
Meester Bart: Ok, dat is van latere zorg, hè Bibi? Eh mevrouw de alien, u zegt dat u spullen nodig
heeft, wat voor spullen precies?
Alien: O dat is makkeliedeel! Alleen een Hypertubifixcompressiedetonator en 2
Algoritmakonsectomagrofatioos. Heeft Meester Bart die voor alien? Ah… toe?
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Kind 4: Haha! Wat heeft ze nodig?
Kind 5: (Lacht ook – zegt sarcastisch) Ja die heb je toch nog wel liggen meester?
Meester Bart: (Heeft ook geen idee) Ik eh, moet even in het magazijn kijken wat we nog hebben,
maar anders maak ik wel zo’n hypertubifix dinges hoor.
Kind 3: Tuurlijk meester, die fixt u zo… makkelie! (Moet een beetje lachen als ze dit zegt)
Kind 8: Nou, wij helpen wel hoor Meester Bart!
Kind 1: Jongens! Sssssh daar komt Bouwmeester weer! Snel verstop die alien!
Meester Bart: Ojee, eh mevrouw alien, onze directeur komt eraan en die is niet in een heel goed
humeur vrees ik en als hij u hier zo ziet staan, dan gaat hij allerlei lastige vragen stellen en kunnen we
nooit uw schip fixen…
Alien haalt een ingewikkeld uitziend ruimtewapen tevoorschijn en richt op een denkbeeldige
directeur Bouwmeester.
Alien: O makkelie! Ik doe hem gewoon schieten! Opgelost probleem!
Tess: Zie je wel, ik zei toch dat het een terrorist was!
Meester Bart: (Duwt voorzichtig het wapen naar beneden) Nou dat lijkt me niet zo’n goed idee. Als je
gewoon even hier achter het gordijn gaat staan en even heel stil wilt zijn, dan werken wij hem wel
weg.
Hij duwt de alien net op tijd achter het gordijn, juist op dat moment komt Bouwmeester weer
binnengestapt. Hij is erg boos en ziet nog net dat Meester Bart iets probeert te verstoppen
achter het gordijn, maar besteedt er geen aandacht aan.

___________________________________________________________________________

-_-_-_-_-_-_-_-_-_** SPRONG IN HET STUK **_-_-_-_-_-_-_-____________________________________________________________________________

Scene 9: In de lerarenkamer
Aan de andere kant van het toneel komt Juf Yvonne (rennend) op in de lerarenkamer. Daar
zitten Juf Elly en Juf Tineke en Meester Bart, ze drinken koffie. Juf Yvonne komt helemaal over
haar toeren binnen.
Juf Yvonne: (Buiten adem) O gelukkig hier zijn jullie, wat ik nou toch meegemaakt heb….
Juf Tineke: Nou meid je ziet helemaal wit om je neus!
Juf Elly: Wat is er aan de hand?
Meester Bart zegt niks en drinkt rustig zijn koffie.

© Waarvan Acte Theaterproducties 2018

Juf Yvonne: Het is die nieuwe, die Juf Alien, dat mens is knettergek!
Meester Bart spuugt verschrikt zijn koffie uit en begint luid te kuchen.
Juf Elly: Nou nou Bart gaat het een beetje? (Ze klopt hem op zijn rug).
Meester Bart: Uche… uche…, ja het gaat wel weer. Wat was er dan met Juf Alien?
Juf Yvonne: Nou, wat ik al zei, ze is knots knettertje gek!
Meester Bart: Knettergek? Wat bedoel je?
Juf Yvonne: Gewoon knettergek zoals knettergek bedoeld is! Ze zegt allemaal rare dingen en laat die
kinderen onmogelijke dingen doen!
Juf Tineke: O meid echt? Wat voor onmogelijke dingen dan? Klinkt héél raar ja!
Juf Elly: En wat zegt ze dan? Nou nou? O ik ben gek op roddels!
Juf Yvonne: Nou kijk, ik was daar dus in de klas om even in de gaten… eh te controleren. Gewoon
omdat ze nieuw is en zo, nou ik gaf even instructie, want je weet hoe irritant die groep is, nou en
toen ik dus vroeg of ze alles had wat ze nodig had…. En raad eens?
Juf Tineke: Nou nou? Wat dan wat dan?
Juf Elly: Vertel Yvon, wat had ze nodig?
Juf Yvonne: Ja dat is dus het punt, toen zei ze een woord, ik denk een soort van codetaal, het was
niet eens Nederlands. Ze vroeg om een hupertixbycorempsienogwat. Nou vraag ik je! Dat bestaat
helemaal niet!
Juf Tineke: Een wat? Nee dat bestaat niet nee, héél vreemd!
Juf Elly: Ik heb haar nog nooit gezien, maar dit klopt inderdaad niet! Vreemd… héél, héél vreemd.
Juf Yvonne: Nou en de reactie van de klas dan! Deden alsof ze precies wisten waar dat mens het over
had, maar het ergste komt nog!
Juf Tineke: Nou nou? Wat dan wat dan?
Juf Elly: Vertel Yvon, nog erger! Ik ben gek op erger ik ben dol op erger!
Juf Yvonne: Ze noemde me… (maakt er een overdreven moment van) Juf snapterdeballenvan en ze
bedreigde me met een wapen!
Meester Bart verslikt zich weer. Juf Tineke en Juf Elly kijken heel erg geschokt naar Juf Yvonne
Juf Tineke: Neeeee! Dat zei ze niet…!?
Juf Elly: O My God! Yvon een wapen, dat moet je niet pikken hoor!
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Juf Yvonne: Nou ja, een speelgoedwapen, maar toch, ze noemde mij, mij dus juf
‘snapterdeballenvan’!
Juf Tineke: Hier moeten we mee naar Bouwmeester, dit zaakje stinkt!

___________________________________________________________________________

-_-_-_-_-_-_-_-_-_** SPRONG IN HET STUK **_-_-_-_-_-_-_-____________________________________________________________________________

Scene 12: The ‘Dark Forces’
Dr. Dexter spreekt met een duidelijk Duits accent. Boris en Hugo een Amsterdams accent.
Benny Fox is Amerikaan en vindt alles Great!
Dr. Dexter: Dus als ik u goed begrijp Herr Bouwmeester ist er dus eine buitenaardse lebensvorm in
die skool?
Bouwmeester: Jazeker, ik heb het zelf gezien!
Benny Fox: Ok that’s great, fantastic! Dan kunnen wij heel veel money verdienen! Ik zet haar in mijn
dierentuin!
Dr. Dexter: Und dan mag ik experimentjes met haar doen stimmt?
Bouwmeester: Ja in de avonduren en dan overdag stellen we haar ten toon in de dierentuin van
mister Fox.
Benny Fox: Yes of course! Great great! Als ze maar heel blijft, dan kunnen de mensen haar good zien!
Dr. Dexter: Aaaah! Wunderbaaaaaahr! Denk toch eens aan al die prijzen die ik ga winnen, de
nobelprijs, koninklijke onderscheidingen!
Boris: Ja en een “medaillie” van de avondvierdaagse baas! (Boris en Hugo lachen).
Dr. Dexter: (Kijkt geïrriteerd om naar zijn hulpjes) Wat bazel jij nu! Stom ründ! Ik ga toch niet die
avondvierdaagse met een alien laufen?
Boris: O, maar ik dacht…
Benny Fox: Je moet denken maar aan de grote mensen overlaten hè Boris! Lijkt me beter voor de
great people of this world!
Hugo: Ik denk dat je beter effe stil kan wezen Bor, laat de interessante heren hier maar effe kletsen.

** EINDE VAN DE LEESVERSIE **
Bekijk ook de trailer op www.waarvanacte.nl
Het volledige script van Mijn Juf komt van Mars! Is te bestellen in de Waarvan Acte WEBSHOP. Voor
prijzen, voorbeelden van de muziek, geluidseffecten en meer informatie op www.waarvanacte.nl
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