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**De musical is geheel bedacht, geschreven en uitgewerkt door: J.A.M. Stuifbergen & C.M. Wijnker 
en daardoor eigendom van Waarvan Acte V.O.F. Deze leesversie mag onder geen enkele voorwaarde 

worden vermenigvuldigd en/of worden uitgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
eigenaar en rechthebbenden** 



 
Technische informatie 
 
Duur: circa 30 minuten 
Soort Script: musical voor kleuters 
Stijl/tijd: heden 
Setting: op de kinderboerderij 
Aantal spelers: 10-30+ (er is tekst geschreven voor 24 kinderen in deze versie, maar dit is makkelijk 
aan te passen door kinderen extra tekst te geven en zo rollen te schrappen of de tekst de verdelen 
over meer kinderen, met een maximum van 46 kinderen). 
 

Samenvatting 
 
Het verhaal speelt zich af op de boerderij. Hier wonen verschillende dieren. We maken kennis met 
Juffrouw Tok, een eigenwijze kip. Op een dag bedenkt ze dat ze verliefd is…. Verliefd op meneer 
Knor. Ze krijgt er een beetje kriebels in haar buik van en vertelt aan alle dieren dat ze met hem wil 
trouwen. De dieren lachen haar uit, kippen kunnen niet verliefd zijn op varkens en al helemaal niet 
met ze trouwen, want hoe kus je dan? Hoe voorkom je dat er modder op je veren komt en dat hij 
niet met zijn dikke roze billen op je eieren gaat zitten….. Maarja, juffrouw Tok is echt verliefd, dus 
besluit ze om toch door te zetten en tegen meneer Knor te zeggen dat ze verliefd is en met hem wil 
trouwen….. En tja, wat zal het varken daarop antwoorden….. 
 
 

Rollen 
 

• Kip (juffrouw Tok) 

• Varken (meneer Knor) 

• De kippen (7 kinderen) 

• De koeien (5 kinderen) 

• De schapen (5 kinderen) 

• De paarden (5 kinderen) 

• Boer/boerin: leerkracht die het verhaal voorleest, de leerkracht zit op een baal hooi in overal met 
een boek op schoot en leest voor. 

 
Juffrouw Tok kan uiteraard ook ‘meneer Tok’ zijn die verliefd wordt op ‘mevrouw Knor’.  
 

Liedjes/muziek 
 

• Het lied van de kippen (op melodie “Op een klein stationnetje”) 

• Het lied van de koeien (op melodie “Old MacDonald had a farm) 

• Het lied van de schapen (op melodie “In Holland staat een huis”) 

• Het lied van de paarden (op melodie “Ik heb een tante in Marokko en die komt”). 

• De “Wedding March” 

• Eindlied  
 

Van alle liedjes is een moderne instrumentale versie gemaakt. U kunt de voorbeelden hiervan 
beluisteren op de website www.waarvanacte.nl. Als u het script van Juffrouw Tok is verliefd 
aanschaft krijgt u direct de muziek in downloads bijgeleverd.  
 

 

http://www.waarvanacte.nl/


De scenes en speelbeurten 
 
Start van het stuk: 
Scene 1: In het kippenhok 
Scene 2: bij de koeien 
Scene 3: Bij de schapen 
Scene 4: bij de paarden 
Scene 5: Juffrouw Tok en Meneer Knor 
 
 

Rol/Scene Start 1 2 3 4 5 Eindlied 

Juffrouw Tok x x x x x x x 

De Kippen x x o o o o x 

De Koeien  x o x o o o x 

De schapen x o o x o o x 

De Paarden x o o o x o x 

Meneer Knor x o o o o x x 

Boer/Boerin x x x x x x 0 

                

x = Speelt in de scene met tekst/zang           

~ = In dans/choreografie       

o = In de scene met stil spel           

Niet in scene/Af         

         

Alle kinderen zijn de hele tijd op het podium in hun rol, het is immers een echte boerderij.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Regieaanwijzingen zijn cursief, tekst is normaal geschreven** 

 
 



Start van het stuk 
  
Boer: Op een dag werd juffrouw Tok al vroeg wakker. Ze voelde zich een beetje kriebelig en wiebelig, 
ze had heel veel kriebels in haar buik en moest steeds een beetje giechelen. De andere kippen 
vonden het maar raar, wat was er met juffrouw Tok aan de hand? 
  

We zien juffrouw Tok en de andere kippen wakker worden, juffrouw tok mag een beetje wild 
heen en weer scharrelen en tussen het tokken door een beetje giechelen. 
 

• Lied van de Kippen (op melodie “Op een klein stationnetje”)  
 

Op een mooie lentedag, op een boerderijtje 
Scharrelden de kippetjes lekker in hun hok 
Een van hen had kriebeltjes, vlinders in haar buikje 
Want ze was verliefd en haar naam was juffrouw Tok. 
 
Op een mooie lentedag, op een boerderijtje 
Kwebbelden de kippetjes vrolijk in hun hok 
Op wie zou ze verliefd zijn, dat gekke kleine kippetje 
Laten we het vragen, vraag het juffrouw Tok! 
 
Op een mooie lentedag, op een boerderijtje 
Scharrelden de kippetjes lekker in hun hok 
Een van hen had kriebeltjes, vlinders in haar buikje 
Want ze was verliefd en haar naam was juffrouw Tok. 

 
Op een mooie lentedag, op een boerderijtje 
Kwebbelden de kippetjes vrolijk in hun hok 
Op wie zou ze verliefd zijn, dat gekke kleine kippetje 
Laten we het vragen, vraag het juffrouw Tok! 

 

 
 

Scene 1: In het kippenhok 
 
Kip 1: Tok Tok Tok hou eens op! 
 
Kip 2: Ga eens rustig op je billen zitten! 
 
Kip 3: En hou op met dat gelach! 
 
Kip 4: Wat is er aan de hand juffrouw Tok? 
 
Juffrouw Tok: Ik voel een kriebel, een kriebel in mijn buik! 
 
Kip 5: Heb je soms honger? 
 
Kip 6: Of Heb je dorst? 
 
Kip 7: Of moet je soms een ei? 
 



Juffrouw Tok: ik weet het niet, ik weet het niet, ik ben gewoon heel blij! 
 
Kip 1: Je lacht de hele tijd 
 
Kip 2: Je hebt kriebels in je buik 
 
Kip 3: En je bent heel blij 
 
Kip 4: Ik weet het! Je bent verliefd! 
 
Juffrouw Tok: Ja dat klopt ik ben verliefd! 
 
Kip 5: Op wie op wie? 
 
Kip 6: Zoek je een scharrel? 
 
Kip 7: Ben je op de haan? 
 
Juffrouw Tok: Nee, ik ben op meneer Knor! 
 

Alle kippen beginnen hard te lachen 
 

Boer: Alle kippen begonnen luid te lachen en tokten door elkaar heen. Een kip verliefd op een 
varken, dat hadden ze nog nooit gehoord! Maar juffrouw Tok haalde haar vleugels op en dacht “Ik 
doe toch lekker wat ik wil, ik ga naar meneer Knor en vraag gewoon of hij later met me wil trouwen”. 
Ze liep snel door en kwam bij de stal van de koeien. 
 

Juffrouw tok loopt weg en komt bij de stal van de koeien. 
 

 
[Einde van de leesversie] 

 
Het volledige script van Juffrouw Tok is verliefd Is te bestellen in de Waarvan Acte WEBSHOP. Voor 

prijzen, voorbeelden van de muziek, geluidseffecten en meer informatie, kijk op 
www.waarvanacte.nl 

 

http://www.waarvanacte.nl/index.php/webshop/
http://www.waarvanacte.nl/
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