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Samenvatting
Twee kinderen logeren in de kerstvakantie bij hun opa en oma op de boerderij.
Ze hebben veel zin in kerstmis, maar dan vertelt opa en dat er een
aankondiging in de krant staat dat kerst dit jaar niet doorgaat, vanwege
logistieke problemen heeft de Kerstman besloten kerst dit jaar af te blazen. De
kinderen vinden het maar een vreemd verhaal en balen als een stekker! Als ze
gaan spelen, vinden ze in de schuur van opa brokstukken van iets wat lijkt op
een oude slee… Ze passen de stukken in elkaar en dan gebeurt er iets
magisch.... Het blijkt de slee van de kerstman te zijn en vanachter een hoop
rommel komen ineens twee kleine Elfjes tevoorschijn. De Elfjes biechten op
dat ze stiekem de slee hebben ‘geleend’ om een ritje te maken, maar
onderweg ging het mis, ze zijn onderdelen verloren en hun magische
vliegpoeder is per ongeluk weggewaaid. Als ze de kerstman geen slee heeft, is
er natuurlijk geen kerstmis!
Ze moeten bij de kerstman zien te komen en zijn slee teruggeven, maar ja....
Hoe komen ze nu op de Noordpool en waar vinden ze de onderdelen die de
Elfjes zijn verloren onderweg? De kinderen besluiten te helpen en in een
magische tocht naar alle uithoeken van de wereld lukt het ze om alle delen van
de slee terug te vinden en naar de kerstman te brengen zodat het kerstfeest
toch door kan gaan!

Rollen en omschrijvingen Versie Bovenbouw
Vincent: Een technische jongen die erg van helikopters houdt. Hij is heel
handig en bedenkt altijd voor alles een oplossing. Hij is de broer van Jasmijn.
Jasmijn: Is de zus van Vincent en een lief en zorgzaam meisje. Ze houdt heel
erg veel van kerstmis en vindt het heel jammer dat het niet door kan gaan.
Elf 1: Een klein elfje die zichzelf af en toe een beetje overschreeuwd omdat
hij stoer en groot wil lijken, eigenlijk is hij een beetje een bangerik en hij is
heel erg bang voor de reactie van de kerstman.
Elf 2: Is een beetje een onhandig elfje die niet zo slim is. Hij wil niet onder
doen voor Elf 1 en probeert af en toe de baas te spelen. Het was zijn idee om
de slee te pikken.
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Opa: Een oude mopperkont die boos is omdat de kerstman kerst gecanceld
heeft. Hij wil meteen niets meer van kerst weten en vindt al die poespas
maar onzin.
Oma: Een lieve oma die van veel gezelligheid houdt. Ze vindt het heel erg dat
kerst niet door kan gaan en wil eigenlijk het huis wel versieren. Ze vindt
Jasmijn en Vincent heel erg lief. Oma is heel zorgzaam.
De kerstman: De enige echte kerstman. Hij vindt de ‘stunt’ van de elfjes
eigenlijk alleen maar grappig, hoewel hij natuurlijk wel “streng” tegen ze doet
aan het eind. Hij kan heel goed Ho Ho Ho roepen en lacht veel.
Hoelameisje 1: Woont op Paradise Beach en helpt, samen met de andere
hoelameisjes, Jasmijn, Vincent en de Elfjes om de belletjes van de slee terug
te krijgen. Ze kan heel goed hoeladansen.
Hoelameisje 2: Woont op Paradise Beach en helpt, samen met de andere
hoelameisjes, Jasmijn, Vincent en de Elfjes om de belletjes van de slee terug
te krijgen. Ze kan ook heel goed hoeladansen.
Ober: Is de ober op Paradise Beach. Hij moet heel hard werken omdat de
badgasten tevreden te stellen. Hij baalt van de veeleisende badgasten die
continue aan het bellen zijn voor meer cocktails.
Badgast 1: Een beetje een mopperkont die eigenlijk alleen maar dingen voor
zichzelf wil houden. Hij is liever lui dan moe.
Badgast 2: Een luilak die gek is op Limbodansen en zichzelf heel goed vindt.
Wil ook de belletjes voor zichzelf houden omdat het zo lekker makkelijk is om
de ober mee te roepen.
Badgasten: Dit wordt gespeeld door de hele klas (allemaal dubbelrollen van
bijvoorbeeld, oma, opa, de kerstman, etc.) Ze lopen rond in hun badkleding
en zijn op vakantie op Paradise Beach.
Hoeladansers: Dit wordt gespeeld door de hele klas (allemaal dubbelrollen
van bijvoorbeeld, oma, opa, de kerstman, etc.). Ook zij wonen op Paradise
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Beach en helpen de ober met serveren van cocktails en delen hoelaslingers
uit aan het publiek. Ze kunnen goed hoeladansen.
Ninja 1: Een stoere Ninja en karate master. Hij is streng, maar ook heel aardig
en wil de elfjes, Jasmijn en Vincent gewoon karate leren. Hij spreekt de ‘r’ uit
als ‘l’
Ninja 2: Is ook een karate master. Hij is streng, en zijn specialiteit is een hoge
‘Kick’. Hij spreekt de ‘r’ uit als ‘l’
Ninja’s: Dit wordt gespeeld door de hele klas (allemaal dubbelrollen van
bijvoorbeeld, oma, opa, de kerstman, etc.). Ze zijn allemaal heel goed in
karate en doen allemaal mee met de les/dans.
Pinguïns: Dit wordt gespeeld door de hele klas (allemaal dubbelrollen van
bijvoorbeeld, oma, opa, de kerstman, etc.). Alle kinderen waggelen rond in
een pinguïnpak en gedragen zich als grappige pinguïns die nieuwsgierig zijn
naar Jasmijn, Vincent en de Elfjes. Ze willen liever niet gestoord worden,
want het is broedseizoen.
Elfjes: Dit wordt gespeeld door de hele klas (allemaal dubbelrollen van
bijvoorbeeld, oma, opa, de kerstman, etc.). Dit zijn allemaal hulpjes van de
kerstman die reuze nieuwsgierig zijn naar die 2 stoute elfjes die de slee
hebben gepikt. Ze verzamelen ook cadeautjes die onderweg verloren zijn.
Elf 3: Is de “rechterhand” van de kerstman en wijst Elf 1 en 2 terecht dat ze
stiekem de slee gepakt hebben om er een Joyride mee te maken. Eigenlijk
vindt hij/zij het wel stoer wat ze gedaan hebben, maar dat laat hij natuurlijk
niet merken.
Elf 4: Is de “linkerhand” van de Kerstman en tovert uiteindelijk met behulp
van magische elfenstof Jasmijn en Vincent weer naar huis.
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x = Speelt in de scene met tekst/zang
~ = In dans/choreografie
o = In de scene met stil spel
Niet in scene/Af
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Start van het stuk
Een deel van het podium blijft bij dit stuk afgeschermd (achter
gordijnen of doek), dit deel wordt pas aan het einde onthuld en
bestaat uit een prachtige gezellig versierde kerstkamer met bomen,
cadeautjes, lichtjes en andere versieringen.
We zien aan een kant van het podium een woonkamer met 2 stoelen
en 2 krukjes en een tafeltje. Op tafel staan kopjes en een schaaltje
koekjes en verder helemaal níks aan kerstversiering. Aan de andere
kant van het toneel ligt een baal stro en een paar “brokstukken” van
een arrenslee, dit is een schuur. Ook staat er, afgeschermd onder een
laken, een echte arrenslee, maar deze is nog niet zichtbaar voor het
publiek. Deze arrenslee moet een mogelijkheid krijgen om een
propeller te kunnen bevestigen, om er later in het stuk een helikopter
van te kunnen maken.
Verspreid door de zaal hangen cadeautjes. Het publiek denkt dat dit
gewoon kerstdecoratie is in de school, maar in het echt horen die bij
de musical!
Als het stuk begint staan alle kinderen klaar met een koffer in hun
hand, klaar om te gaan logeren bij opa en oma op de boerderij. De
muziek start in:
Lied: “Bijna Kerst”
Wordt gezongen door de hele klas, (evt. met stukjes solo als er
kinderen zijn die dit willen). Er wordt ook gedanst. Na afloop van het
nummer blijven Vincent en Jasmijn achter met hun koffer in de hand
en staan ze bij de boerderij van hun Opa en Oma. In de koffer van
Vincent zit sowieso een speelgoedhelikopter. Opa en oma gaan in hun
woonkamer zitten.
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Scene 1: Logeren op de boerderij
We zien opa en oma in hun woonkamer zitten in een stoel. Oma zit te
breien, opa leest de krant. De voorpagina van de krant heeft de kop
“Kerst gecanceld”. Jasmijn en Vincent lopen naar de deur en kloppen
Opa: Oma ik hoor iemand aan de deur, doe jij even open?
Oma legt haar breiwerk neer
Oma: Wat gezellig, daar zal je Jasmijn en Vincent hebben!
Oma staat op en doet de deur open en begroet Vincent en Jasmijn
met een knuffel
Vincent en Jasmijn: Hoi Oma!
Oma: Hallo lieverds, wat fijn dat jullie er zijn! Kom lekker binnen en hang je
jas op!
Ze lopen terug naar de kamer, onderweg hangen
de kinderen hun jas op.
Jasmijn: Hey Opa! (Ze geeft hem een knuffel)
Vincent: Hey Oop! Tik m aan! (Hij geeft opa een boks)
Opa: Dag kinderen! Hebben jullie lekker vakantie?
Vincent: Ja eindelijk! Ik was zo klaar met school!
Jasmijn: Lekker twee weken kerstvakantie nu!
Oma: Nou, ga lekker zitten, jullie koffers pakken we straks wel uit, eerst even
wat drinken, willen jullie thee? Of wat anders?
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De kinderen knikken en oma schenkt een kopje thee in.
Opa: Mogen we dan ook eindelijk een koekje?
Oma: (moet en beetje lachen) Opa zit de hele ochtend al om koekjes te
zeuren. Nou neem er dan maar een oude zeurkous!
Terwijl de kinderen gaan zitten, theedrinken en een koekje eten kijken
ze een beetje verbaasd de kamer rond. Het valt ze op dat er helemaal
geen kerstversiering is.
Jasmijn: Wat is het eigenlijk kaal hier! Ik mis de kerstsfeer een beetje…
Vincent: Waar is de kerstboom eigenlijk? En de lichtjes?
Jasmijn: En alle andere versieringen?
Opa: Er komt geen poespas dit jaar. (Hij wijst op zijn krant) alles is gecanceld.
Jasmijn: Gecanceld? Kerst? Hoezo dat dan?
Opa laat de krant zien, Jasmijn en Vincent schrikken.
Opa: Hebben jullie de krant nog niet gezien? Hij stopt er mee!
Oma: Hij gaat met pensioen.
Jasmijn: Wat? Wie gaat met pensioen?
Oma: De kerstman! De kerstman gaat met pensioen!
Opa: Dus ook geen kerstfeest dit jaar, lekker rustig, geen poespas!
Vincent: Ja maar… geen kerstmis, dat kan toch niet?
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Jasmijn: Kerst is het allerleukste feest van het jaar! Waarom gaat hij dan
ineens met pensioen?
Oma: Er schijnen logistieke problemen te zijn ofzo?
Opa: Ja klopt oma, de kerstman heeft problemen met de logistiek, waardoor
het geen zin heeft om überhaupt kerst te vieren omdat er dus geen
cadeautjes worden gebracht. Lekker rustig!
Vincent: We kunnen het dan toch gewoon vieren?
Jasmijn: Ja, dan doen we het toch zonder cadeautjes?
Oma: Ach opa, we kunnen toch wel een beetje aan kerst doen?
Opa: (een beetje boos) Nee! Het gebeurt niet! Als de kerstman niet komt en
geen cadeautjes brengt, dan vieren we dus geen kerst! (Mopperend) Stom,
alleen maar door wat logistieke problemen, moet ik eens zeggen als de
trekker weer eens stuk is, dan gaat het werk ook gewoon door!
Vincent en Jasmijn: Ja maar….
Opa: Niks ja maar! We houden erover op. Er zijn hier genoeg leuke dingen
om te doen, ook zonder kerstfeest!
Oma: Stil maar kinderen, drink je thee op en ga dan maar lekker in de schuur
spelen, misschien mogen jullie opa wel helpen, hè opa? (Opa gromt een
beetje een ja als antwoord).
Vincent: En toch vind ik het stom!
Jasmijn: Nou ik ook!
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De kinderen drinken hun kopje leeg en pakken hun koffer. Vincent
haalt zijn helikopter eruit. Samen met opa lopen ze naar de andere
kant van het podium. De woonkamer kan weggehaald worden van
het podium door de kinderen in de klas.

Scene 2: De vondst
Vincent en Jasmijn gaan op de baal stro zitten, Vincent speelt met zijn
helikopter, opa gaat in een doos staan zoeken naar muizenvallen.
Jasmijn kijkt naar opa en trappelt met haar benen tegen de stukken
hout (de brokstukken van de Arrenslee).
Jasmijn: Opa? Wat bent u aan het doen?
Opa: Ik zoek muizenvallen!
Jasmijn: O wat lief, zijn hier muisjes?
Opa: Lief? Lief? Er is niks lief aan! Die vieze beesten eten de hele
wintervoorraad op! Met deze vallen jaag ik ze wel weg uit de schuur
Vincent: Awh! Nou, dat is toch zielig, ze hebben gewoon honger en het is zo
koud buiten!
Opa: Niks mee te maken! Het is gewoon ongedierte! Verdelgen die hap.
Jasmijn kijkt naar de stukken hout.
Jasmijn: Opa? Wat is dat voor hout hier?
Opa kijkt naar de stukken hout terwijl hij nog steeds in de doos staat
te zoeken.
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Opa: Dat hout? O dat heb ik gevonden, dat lag vorige week achter in het
weiland, een van de koeien stond er bovenop! Geen idee hoe het daar kwam.
Vincent: Wat zou het zijn? Mogen we er mee spelen?
Jasmijn: Ja! Zullen we er een hut van bouwen? Ah toe opa mag dat?
Opa: Ja dat mag wel, pak maar wat van die doeken daar, die kun je als dak
gebruiken.
Opa vindt eindelijk de muizenval in de doos en houdt deze
triomfantelijk omhoog.
Opa: Aha! Hebbes! Nou kinders, gaan jullie lekker spelen hier, ik ga even die
vallen neerzetten en een dutje doen, we eten om halfzes, komen jullie dan
naar binnen?
Jasmijn en Vincent: Ja opa! Tot zo!
Daarna loopt opa af, Jasmijn en Vincent blijven achter en beginnen
wat met het hout te rommelen en te passen en te meten.
Elf 1 en Elf 2 gaan onder de (nog steeds verstopte) arrenslee zitten.
De ‘dansploeg’ gaat klaar staan aan de zijkant met allemaal een
mandje vol glittersnippers. Ze hebben allemaal witte kleding aan en
glitters en zilveren/witte slingers in hun haar.

Scene 3: Het magische moment
Vincent en Jasmijn proberen de stukken hout een beetje in elkaar te
passen. De muziek start in.
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Muziek: “Hoor de Elfjes”
Tijdens de muziek komt de dansploeg op en dansen ze op de muziek
terwijl ze glitters uit hun mandje in het rond gooien. Een aantal
kinderen zorgt ervoor dat de stukken met het losse hout van het
toneel verdwijnen. Jasmijn en Vincent kijken verwonderd naar het
magische schouwspel. Tegen het einde van het nummer halen enkele
kinderen het laken over de (complete) arrenslee weg en gooien ook
hier glitters overheen. Onder de slee zitten de twee Elfjes met hun
handen over hun oren en ogen stijf dicht. Als de muziek klaar is gaat
de dansploeg weer af en blijven Jasmijn en Vincent verwonderd bij de
arrenslee staan. Elf 1 niest luid.

Scene 4: Kennismaken met de Elfjes
Elf 1: Ha-Ha-Ha-Tsjoeoeoeoe!
Jasmijn en Vincent horen dit geluid en kijken onder de slee. Daar zien
ze de twee Elfjes nog steeds met hun ogen stijf dicht en hun handen
voor hun ogen zitten. Voor een komisch effect met hun billen naar het
publiek toe.
Elf 2: Ssssht stil nou!! Anders horen ze ons, hou je ogen dicht en je handen op
je oren, dan zijn we onzichtbaar!
Elf 1: Ha-Ha-Ha-tsjoeoeoeoe. Ik kan er niks aan doen, ik ben gewoon
‘elargisch’ voor glitters dat weet je toch?
Jasmijn en Vincent kijken elkaar lachend aan.
Jasmijn: Awh! Kijk nou! Wat een schatjes!
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Vincent: Wat zijn dat nou?
Jasmijn: Hallo, joehoe? Kleine gekke wezentjes, wie zijn jullie?
De Elfjes houden nog steeds hun handen voor hun oren en hun ogen
stijf dicht.
Elf 2: (sissend tegen de andere elf) Niks zeggen, gewoon negeren, wij zien hun
niet, dan zien ze ons ook niet. Dat werkt altijd!
Elf 1: Hahaha die mensen zijn zo dom! Ze zien me lekker toch niet! Nèh nèh
nènèh nèeeh!
Vincent: Euh, jawel we zien jullie wel.
Elf 2: Nietes!
Vincent: Welles!
Elf 2: Nietes-nietes-nietes
Vincent: Eh… Welles-welles-welles!
Jasmijn kietelt de Elfjes een beetje, die giechelen luid.
Elf 1: Haha niet doen! Ik kan niet tegen kietelen!
De Elfjes doen eindelijk hun handen voor hun oren weg en hun ogen
open. Ze kijken naar Jasmijn en Vincent
Elf 2: Oh… oh…! Betrapt! We zeggen niks, wij waren het niet!!
Jasmijn: Hallo daar, wie zijn jullie dan?
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Vincent: En wat hebben jullie niet gedaan?
Elf 1: Eh niks hoor haha wij zijn gewoon twee Elfjes die… eh… hier even staan.
Te chillen weet je wel.
Elf 2: Precies, we staan hier gewoon lekker te staan. Pomdiedomdiedom…
Wij zijn hangjeugd!
Jasmijn: Ja Ja, hangjeugd hè? En dit ding dan? Is dat jullie slee? Mooi hoor!
Elf 1: Ja, die is van ons! Eh… ik bedoel Nee, nee nee, die slee hebben we nog
nooit gezien! Gek hoor, hoe komt die slee nou hier?
Vincent: Hij lijkt wel op de slee van de Kerstman eigenlijk!
Elf 2: Ehm nee hoor, die is heel anders!
Elf 1: Ja héél anders.
Vincent: Nou ik vind hem er anders verdacht veel op lijken, toch Jasmijn?
Jasmijn: Ja vind ik eigenlijk ook wel ja.
Elf 2: Nou… misschien is het hem dan wel, maar wij weten van niks en
hebben hem ook zeker niet gepikt voor een korte vlucht!
Elf 1: Ssssst stil nou stommerd! Wat zei ik nou?! Niks verraden!
Elf 2: Nou ik zei toch niks! Ik ontken alles! We hebben die slee niet expres
geleend en we hebben er geen joyride mee gemaakt ofzo.
Elf 1: O Stomkop! Nu heb je alles verteld!
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Jasmijn: Ojee, zie je wel, dit is dus wel de slee van de kerstman! Mogen zijn
elfjes daarin vliegen dan? En zijn jullie neergestort in het weiland?
Vincent: Wow really? Hebben jullie de slee van de kerstman gepikt?
Elf 1: Wow, rustig, rustig, al die vragen, zijn jullie de sleepolitie ofzo? We
hebben hem… echt niet gepikt, gewoon even gebruikt.
Elf 2: Ja, voor eh…. Een APK-tje! Wij kunnen echt heus heel goed vliegen met
zo’n slee, makkie!
Elf 1: We zijn alleen een heel klein beetje van alles verloren onderweg, maar
dat geeft niks, dat halen we op de terugweg wel weer op enzo.
Elf 2: Ja we moeten misschien alleen nog een heel klein beetje oefenen met
landen, dat lukte nog niet zo goed. We zijn een heel klein beetje neergestort.
Maar dat was omdat Elf 1 al het vliegpoeder heeft weg-geniest!
Elf 1: Ja duh! Dat was dus niet mijn schuld, ik ben gewoon ‘Elargisch’!
Jasmijn: Ok, jullie zijn dus stiekem gaan vliegen met deze slee, zijn toen
neergestort, en …. Wat zijn jullie onderweg dan verloren?
Elf 1: Eh… nou, niet zo heel veel hoor, alleen de magische belletjes, de
teugels en de mand met alle cadeautjes voor dit jaar.
Vincent: Wat? Ok, maar dan snap ik het! Als de kerstman zijn slee en al die
andere dingen niet heeft, kan hij dus geen cadeautjes brengen dit zijn de
“logistieke problemen” hij heeft geen vervoer meer en daarom is kerst dus
gecanceld!
Jasmijn: En waar zijn de rendieren dan? Die horen toch bij de slee?
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Elf 2: Ja die verraders zijn snel teruggevlogen omdat we geen teugels meer
hadden… (hij zucht diep) Oooh… alles is verloren!
Jasmijn: Nou kom op hoor! Dan moeten we de slee terugbrengen naar de
kerstman! Dan hoeft hij de boel ook niet af te blazen en kan kerstmis wel
doorgaan!
Elf 1: Ja we proberen al een week die brokstukken te lijmen, maar dan nog,
we hebben geen vliegpoeder meer, dus het heeft geen zin!
Vincent: Kan die slee alleen vliegen met poeder dan?
Elf 2: Ja, maar dat ik heb ik per ongeluk allemaal weg-geniest…. Ik ben
“elargisch” voor glitters!
Jasmijn: Wat ben je? Oh! Je bedoelt allergisch! Ja dat is lastig ja. Ik heb
hooikoorts, dat is ’s zomers ook geen pretje!
Vincent kijkt naar zijn helikopter.
Vincent: Hé maarrem…. Als we die slee in de lucht krijgen he, weten jullie
dan waar alle spullen liggen die jullie onderweg verloren zijn?
Elf 1 en Elf 2: (Aarzelend en dan door elkaar heen praten en stoer doen) Eh
Jazeker, echt wel… denk ik, makkie!!
Vincent: Ok, en dan kunnen we dus de slee terugbrengen naar de Kerstman?
Elf 2: Eh… nou… eh die weet misschien niet helemaal dat we de slee zo’n
beetje geleend hebben.
Elf 1: En misschien is hij dan wel een heel klein beetje boos op ons omdat we
het niet gevraagd hebben.
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Jasmijn: Nou als je zo stoer bent om die slee te lenen, moet je ook zo stoer
zijn om eerlijk aan de kerstman te vertellen wat er gebeurd is!
Elf 2: Nou, willen jullie dan met ons mee, om te vertellen dat het per ongeluk
was en dat we het nooit meer zullen doen?
Elf 1: Echt nóóit meer!
Jasmijn: Eh nou, ok, als we zo kerstmis kunnen redden!
Vincent, heb jij een idee over hoe we die slee de lucht in krijgen?
Vincent: Ja ik heb wel een ideetje ja, dat moet wel lukken!
Moeten jullie wel even helpen jongens!

***Einde van de leesversie***

Het volledige script van De Magische Arrenslee is te bestellen in de Waarvan
Acte WEBSHOP. Voor prijzen, de lijst met muziek, geluidseffecten en meer
informatie kijk op www.waarvanacte.nl
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