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Technische informatie 
Duur: +/- 1 uur en 15 minuten 
Soort script: Eindmusical                      
Stijl/tijd: Heden              
Setting: Op het schoolplein, thuis en in een sprookjeswereld          
Aantal personen: 25+ 

Rollen 
Rol     

Sander Simon Oma van Jasper Toverfee van 
Personeelszaken 

Assepoester 

Jasper Berend Vader van Max 
en Dorine 

Roodkapje Boze Wolf 

Fenna 

 

Max Jennifer; het 
zusje van Sander 

Doornroosje Prins Charming 

Puck Moeder van 
Simon 

Zusje van Fenna De Heks Sneeuwwitje (en 
7 dwergen) 

Dorine Moeder van 
Berend 

Broertje van 
Puck 

De Trol Klein Duimpje 

 

EXTRA ROLLEN: bij Sneeuwwitje horen natuurlijk 7 dwergen. Deze kunnen worden ingevuld door de 
kinderen die niet zo’n grote rol hebben, zoals de vaders, moeders, het broertje en het zusje en de 
toverfee (het hoeven niet persé 7 dwergen te zijn), tekst voor “Dwerg” kan verdeeld worden door de 
docent, let er wel op dat de kinderen genoeg tijd hebben om zich om te kleden naar hun andere rol! 

Omschri jving van de rol len 
Sander: een stoere gast die helemaal gek wordt van zijn vervelende zusje.  

Jasper: woont bij zijn oma, is heimelijk verliefd op Dorine, maar is bang voor haar grote hond, dus durft 
nooit dichterbij te komen en toenadering te zoeken. 

Puck: een sportief meisje van wie de ouders heel erg rijk zijn, haar vader en moeder hebben alleen 
nooit tijd en aandacht voor haar en daar baalt ze van. Ze heeft een vervelende broer, die haar de 
hele tijd plaagt. 

Fenna: een tuttig poppetje die niet van viezigheid houdt en altijd bezig is met hoe ze eruitziet. 
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Dorine (zus van Max): een heel lief en timide meisje die altijd vriendelijk en aardig tegen iedereen is, 
ze is gek op dieren. 

Simon: is een bangerik, die altijd om zijn moeder roept. Dat komt omdat zijn moeder hem als een 
baby betuttelt.  

Max (broer van Dorine): is heel precies en houdt van orde, hij is heel zuinig op zijn spullen en weet 
altijd waar alles ligt. 

Berend: is een knappe jongen op wie alle meiden verliefd zijn. Hij heeft een grote mond tegen zijn 
ouders en wordt vaak naar zijn kamer gestuurd. 

Roodkapje: is een chaoot die vaak te laat is. 

Boze Wolf: Is een deftige meneer, hij zit helemaal onder de pleisters en verband. Omdat hij zo ‘boos’ 
moet spelen, zijn kinderen in pretparken altijd bang van hem en gooien ze met stenen naar hem.  

Assepoester: Is altijd moe omdat haar stiefzusters haar het hele huishouden laten doen. Ze heeft 
droge schrale handen van al die schoonmaakmiddelen en kapotte knieën van het vloeren schrobben. 
Ze is altijd haar handen en knieën aan het insmeren met Nivea. 

Doornroosje: verveelt zich de hele dag, omdat ze altijd maar moet slapen, wil liever de hele tijd “iets 
leuks” gaan doen met vriendinnen. 

Prins Charming: is vreselijk van zichzelf overtuigd. “Gods gift to women”. Hij bekijkt zichzelf de hele 
tijd in de spiegel en wil alleen maar mooi zijn en aanbeden worden. 

De Heks: Oude kromme vrouw met een rollator. Ze is volledig in de war omdat ze niet meer weet wie 
ze is en waar ze woont. 

Sneeuwwitje: heeft de hele tijd vervelende dwergen om zich heen die van alles aan haar vragen alsof 
het vervelende kinderen zijn. Ze wil alleen maar rust!  

Klein Duimpje: is een heel mans en druk kereltje, die de hele tijd zijn spierballen laat zien en 
iedereen uitdaagt om te vechten!  

De Dwergen (extra): wordt gespeeld op de knieën, ze zijn heel vervelend vragen de hele tijd van alles 
aan Sneeuwwitje “Sneeuw, waar zijn mijn sokken” Sneeuw kun je even mijn rug krabben” “Sneeuw ik 
vind dat je hem voortrekt”… ze roepen ook de hele tijd HeeHooheeehooo! 

Toverfee van Personeelszaken: Is een lieverd die uiteindelijk zorgt dat de vloek van de trol weer 
verbroken kan worden als er maar aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan…  

De trol: Dit is de boef van het stuk. Hij is ontevreden met zijn baan als assistent en wil eigenlijk zelf 
de baas over al het personeel van het sprookjesbos zijn. Hij is erg lelijk en vies en laat de hele tijd 
harde scheten. Hij doet allemaal gemene dingen zonder dat de toverfee dit weet! 

Vader van Dorine en Max (kleine rol): een hele strenge man, die over alles en iedereen de baas 
speelt. Hij is altijd aan het bellen en luistert nooit naar iemand. 

De oma van Jasper (kleine rol): is vreselijk oud en doof en is dol op koekjes!  
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Moeder van Simon: Is vreselijk overbezorgd en een beetje een hypochonder, ze vertroetelt en 
pampert Simon de hele tijd en wil dat hij altijd een sjaal omdoet anders wordt hij verkouden of ziek.  

Moeder van Berend: hele strenge moeder. Haar zoon is altijd brutaal end dat wil ze echt niet meer! 
Ze stuurt hem altijd naar zijn kamer zodat ze rustig Netflix kan kijken.  

Zus van Fenna: steelt altijd de make-up van Fenna en leest stiekem in haar dagboek, ze doet poeslief 
als er volwassenen bij zijn, maar ze is eigenlijk een kreng.  

Zusje van Sander (Jennifer): Ze terroriseert Sander en manipuleert haar ouders. Na de ruil valt ze als 
een blok voor prins Charming, want o o o wat lijkt hij ineens op Shawn Mendes!  

Broertje van Puck: Is de vervelende jongere broer van Puck die haar altijd pest, stompt en 
omverduwt.  

7 Dwergen: Vervelende kleine kereltjes, die heel erg veel lawaai maken en aandacht vragen als ze op 
het toneel staan. 

 

Liedli j s t :  Ouders ,  Trol len en andere e l lende 
1. Lied: “Ouders en trollen” 

2. Lied: “Dwergenlied” 

3. Muziek: “Walkover” 

4. Lied: “Funky Opstand!” 

5. Lied: “Loonsverhoging” 

6. FX: “Bosgeluiden” 

7. FX: “Vallend Muntje” 

8. Muziek: “Prijs uit het slijk” 

9. Lied: “Wil je mij!?” 

10. FX: “Magisch” 

11. Muziek: “Walkover” 

12. Lied: “Dwergenlied” 

13. FX: “Opkomst Goede Fee” 

14. FX: “Verbroken vloek” 

15. Lied: “Andere ellende!” 
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Speelschema 

 

**Voor het gehele script geldt: Regieaanwijzingen zijn cursief, gesproken tekst normaal geschreven** 
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Start van het stuk 
Als het doek open gaat zien we het podium in 3 delen. De ene kant is een sprookjesbos met 
op de achtergrond een kasteel, de andere kant een modern schoolplein. In het midden staat 
een wensput met erachter een boom met het bord “Personeelszaken/doe een wens voor een 
muntje (maar briefgeld mag ook)” erop. In de intro van het lied zegt de voice over: 

Voice over: Dames en Heren, jongens en meisjes van harte welkom bij de musical van groep ** van 
Basisschool ******. Wij brengen vandaag voor u “Ouders, trollen en andere ellende, een sprookje 
voor gevorderden”, hier zijn de spelers!! 

Lied “Ouders en Trollen” 

In dit nummer komen alle spelers even langs, -in een vette choreografie van de hele klas-. Dit 
kan door een van de kinderen worden voorgelezen, of van tevoren worden opgenomen. 

Na het lied sluit de Voice over af met: 

Voice over: Wij wensen u veel plezier met “Ouders, Trollen en andere Ellende…”!  

Licht even uit op hele podium. De sprookjesfiguren en schoolkinderen gaan op hun plekken 
‘hangen’. Licht aan bij de sprookjesfiguren. 

Aan beide kanten zien we spelers; in het sprookjesdeel zien we een Boze Wolf (met zijn hoofd 
in het verband), Sneeuwwitje, Assepoester, een Heks, Klein Duimpje, Doornroosje, prins 
Charming) en ook de dwergen zijn op (Roodkapje komt later, zij staat klaar in de coulisse). Op 
het schoolplein hangt het groepje kinderen bij het klimrek, ze spelen met hun mobieltje, 
trappen een balletje over etc. 

Scene 1 : Malaise in het Sprookjesbos 
De Boze Wolf –zuchtend en steunend -, Sneeuwwitje met om haar heen druk springende 
dwergen die de hele tijd “Hee Ho Hee Ho” roepen, Assepoester zit haar handen en knieën in 
te smeren met een pot Nivea, Klein Duimpje staat heel druk tegen een boksbal te slaan, de 
Heks staat kokhalzend boven een toverketel en om haar heen liggen allerlei proppen papier, 
Doornroosje loopt druk rond en prins Charming bekijkt zichzelf goedkeurend in een 
handspiegel. Roodkapje staat klaar in de coulisse met een brief van personeelszaken in haar 
mandje. 

Doornroosje: Waar blijft ze toch? Ik snap het niet, ze had 2 uur gezegd en nu is het al 2 over 2! 

Assepoester: Mens doe toch kalm en ga zitten, ik ben net zo blij met effe pauze, oioioi wat doen mijn 
knieën zeer. Die ‘stiefwijven’ hebben me de hele ochtend de trap laten stofzuigen. 

Prins Charming: (Kijkt afkeurend naar haar gehavende knieën.) O getver ‘Assie’, dat kan echt niet 
hoor die knieën, en je mag je benen wel eens scheren iewl! 
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Assepoester: Ach lazer op Charming, daar heb ik toch allemaal geen tijd voor! Bemoei je met je eigen 
zaken. We kunnen niet allemaal de hele dag een beetje mooi zitten wezen op een paard! 

Dwerg 1: “Sneeuw Sneeuw!”, weet jij waar mijn voetbalsokken zijn? We doen straks een potje tegen 
de elfjes, maar ik kan mijn ‘gelukkige’ sokken niet vinden. 

Dwerg 2: Ja en “Sneeuw?” Ik zoek mijn scheenbeschermers, ik weet zeker dat hij (hij wijst naar een 
andere dwerg) ze geleend heeft en niet teruggegeven! 

Dwerg 1: Nietes, dat kan helemaal niet, ik heb veel langere benen dan jij, dus ik pas die 
iniminiedingen van jou helemaal niet eens! 

Dwerg 2: Welles welles, ik ben veel groter, “Sneeuw Sneeuw” hij doet het weer! “Sneeuheeuw!” 

Sneeuwwitje: (zuchtend tegen Assepoester) En je dacht dat jij het zwaar had (tegen de dwergen); Ok 
kappen nou! Jullie lijken wel een stelletje peuters! Hou op met elkaar te sarren en ga die krengen zelf 
maar zoeken! Allemaal! 
 
Dwerg 3: Ja doei, echt niet! Hij is altijd zijn meuk kwijt, en wij maar zoeken! 
 
Dwerg 4: Ja, dan gaat ie toch op doel! Kan best zonder scheenbeschermers. 

Sneeuwwitje: Ik zei allemáál! En snel een beetje! 

Dwerg 5: Poeh, nou, je hoeft niet zo aangebrand te doen hoor…. Straks schiet er nog een appel in je 
verkeerde keelgat. 

Alle Dwergen: Appel??? (Alle dwergen juichen) 

Sneeuwwitje: (kreunend) O nee niet weer, jongens niet dat liedje, dat is zooooo 2016, kom op nou! 

De dwergen gaan in een rijtje staan en zingen het dwergenlied terwijl ze afmarcheren.  

Lied: “Het dwergenlied” 

Boze Wolf: Sneeuwwitje, ik zou het ernstig op prijs stellen als je je dwergenspul meer in toom kon 
houden. Ik heb gigantische hoofdpijn en dan helpt dat irritante rot lied echt niet! 

Heks: Hoofdpijn? Zal ik een drankje voor je brouwen. Is het zo weer over. Ik weet nog een heel lekker 
drankje… ehm hoe was het ook alweer…ik moet het recept hier ergens hebben. 

Sneeuwwitje: Ja wolf, ik doe mijn best hè, maar het zijn er wel 7 en ik heb de hele week met 
voedselvergiftiging in bed gelegen omdat die eikels van rekwisieten per ongeluk een echte giftige 
appel hadden gegeven, dus ‘give me a break’, je bent niet de enige die het zwaar heeft! 

Heks: O! zal ik dan voor jou ook wat levenselixer maken…. Ik heb het recept hier wel ergens denk 
ik…. Wat moest er ook weer in…. Iets met zeemeerminbillen, toch? 
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Klein Duimpje: (terwijl hij driftig op de box zak blijft slaan) Zeemeerminbillen, Hahahaha, dat is het 
recept voor kibbeling. Ze is weer van het padje! Koekoek! 

Heks: Pas op jij dwerg! Anders tover ik je in een … een …. Een….ja in wat eigenlijk?  

Klein Duimpje: Hoe noem je mij? Een dwerg? Ik ben helemaal niet klein! Hè? Hè? Wat moet je nou! 
Vechten? Hè? Hè? Hou me vast anders bega ik een ongeluk tegen die geriatrische grrrraft….! 

Boze Wolf: Hé Duimpje, tetter niet zo! Er wordt niet gevochten en zeker niet gescholden! Ik ben de 
hele dag al bekogeld met stenen door die rotkinderen in de Efteling, ik wil gewoon even rust en 
vredigheid om me heen! 

Prins Charming: Ja! Rust, is altijd goed en dan zo’n lekkere pedicure van de draak… heerlijk! Kind 
daar knapt een prins van op!  

Doornroosje: Rust? Rust? Ik doe de hele dag niks anders dan rusten! Ik word helemaal gek van dat 
gerust, ik krijg gewoon doorligplekken van dat gerust! Ik wil leuke dingen doen…. Waar blijft ze nou? 
Het is inmiddels bijna 5 over! 

Net op dat moment komt Roodkapje met een mond vol koek oprennen. Aan haar arm heeft 
ze een mandje met een brief erin. 

Scene 2: De brief van Pinokkio  
Roodkapje: “Mhikbhendr”!  

Ze is niet te verstaan omdat haar mond zo vol zit met koek, ze spuugt hierbij ook kruimels uit 
een beetje richting prins Charming, en ze hijgt want ze heeft gerend. 

Assepoester: Hè Roodkapje! Pas een beetje op met dat ‘gekruimel’! Straks kan ik het mos weer 
vegen! 

Doornroosje: Hè hè ben je daar eigen eindelijk, wij staan hier gewoon al 10 minuten te wachten, 10 
minuten “Rood”! Kostbare tijd! Ik had ook iets leuks kunnen doen! 

Sneeuwwitje: Ach mens hou toch je gemak, Jij doet de hele dag niks anders dan maffen. 

De prins is overdreven zijn kleren aan het schoonvegen. 

Prins Charming: Oh! Iewl iewl iewl, dit kan ik er zo niet bij hebben vandaag, ik heb een casting voor 
dat nieuwe sprookje van Dreamworks, pas een beetje op met je ‘gekwat’ viespeuk! 

Roodkapje: Ja ja ja sorry, sorry, ik zei dus, ik ben er! 

Heks: Wie is dat? 

Klein Duimpje: (moet hard lachen) Hahahaha wat zei ik je? Helemaal van het padje! Dat is Roodkapje 
Heks, je weet wel van die ‘vreselijke’ Boze Wolf? 
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Boze Wolf: Juist ja, maar nu dus even niet, want we hebben pauze weet je nog? Dus schiet nou maar 
op Roodkapje, het park gaat zo weer open, dan moeten we weer klaar staan. 

De heks kijkt iedereen niet begrijpend aan, haalt haar schouders op en gaat weer in de ketel 
staan roeren, ze gooit ook af en toe een prop papier in de ketel. 

Doornroosje: Ok, vertel Roodkapje! Wat was er in hemelsnaam zo belangrijk dat we onze pauze 
moesten onderbreken? 

Roodkapje: (haalt de brief uit haar mandje tevoorschijn). Kijk wat er in mijn postvakje lag 
vanmorgen! 

Prins Charming: (rukt de brief uit haar handen) Ooooo!! een liefdesbrief, die is vast voor mij. (Hij 
probeert de brief te lezen en houdt zijn armen gestrekt voor zich, hij moet eigenlijk een bril, maar is 
veel te ijdel). Eens even kijken, oooo een brief van P&O? die ken ik niet…? 

Roodkapje rukt de brief weer uit zijn handen 

Roodkapje: Blijf af ijdeltuit en koop een bril! Dit is geen liefdebrief, dit is een brief van 
personeelszaken. Ze gaan ons korten! 

Klein Duimpje: (valt op zijn knieën) NEEEE! Niet nog korter! 

Roodkapje: Ssst!! Korten, ik bedoel op ons salaris. Luister: (ze leest voor) Geachte juffrouw kapje, als 
voorzitter van de vakbond van sprookjesfiguren willen we u informeren dat na een dagenlange 
vergadering in het Hilton hotel waarbij we zeker geen, ik herhaal géén! geld over de balk hebben 
gesmeten, de raad van bestuur in al haar wijsheid heeft besloten dat er voor dit jaar en de komende 
jaren geen royalty’s uitbetaald zullen worden voor alle nevenwerkzaamheden van de bewoners van 
het sprookjesbos. Voor vragen kunt u zich wenden tot de Toverfee of haar lieftallige assistent de 
Trol, hoogachtend, namens de raad van bestuur Pinokkio. 

Assepoester: Wat?! Geen royalty’s meer voor alle nevenwerkzaamheden? Dat kunnen ze niet 
maken!! Leugenaars! 

Prins Charming: Royalty’s? O ik ben gek op royalty’s, is echt mijn soort mensen hè?  

Doornroosje: Ze bedoelen geld Charming! Ze gaan je minder salaris betalen! 

Prins Charming: W-w-w wat? Nee! Dat kan helemaal niet, hoe moet ik dan het kuuroord en de 
schoonheidsspecialiste betalen, ik kan nu al nauwelijks rondkomen, deze glamour moet toch betaald 
worden! 

Sneeuwwitje: Roodkapje, begrijp ik nou goed dat we dus geen geld meer krijgen voor het optreden 
in sprookjesboeken, tekenfilms en dag in dag uit in sprookjeswonderland, de Efteling en al die andere 
ellendige sprookjesparken staan? 

Roodkapje: Ja dat klopt! Iedereen wordt gekort, iets met dat er bijna geen geld meer in de schatkist 
zit ofzo!  
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Heks: Dan tover ik toch weer wat geld in de kist…. Eh als ik de spreuk nog weet…. Wat was het ook 
alweer... (ze mompelt een beetje voor zich uit). 

Assepoester: Dit is echt een ramp, dan kan ik geen zalfjes meer kopen voor mijn schrale huid, moet 
ik leven van de kruimels die de muizen overlaten! Dit kan zomaar niet! 

Klein Duimpje: Ik zeg matten! We pikken het niet! Dat gaat zomaar niet, korten? Mij? Dat dacht ik 
niet! Wie denken ze wel dat ze voor zich hebben hè hè? Hou me vast of ik bega weer een ongeluk! 

Roodkapje: Precies! We pikken het niet! We gaan verhaal halen bij die toverfeeks en ze gaat dit maar 
mooi ongedaan maken, anders gaat Pinokkio zelf lekker de hele dag koekjes heen en weer zeulen 
door dat rot bos! 

Boze Wolf: Juist! Of dan gaat ie lekker zelf in de Efteling staan om de hele dag met stenen bekogeld 
te worden! 

Doornroosje: Kom mee, we gaan naar het hoofdkantoor van personeelszaken en zullen die 
toverfeeks eens mores leren! 

Alle sprookjesfiguren gaan af. Het licht op het schoolplein gaat aan. 

Scene 3: Malaise op het schoolplein 
We zien Sander, Jasper, Puck, Fenna, Dorine, Simon, Max en Berend op het schoolplein 
hangen bij het klimrek. Sander, Puck en Berend schieten een bal over, Max legt takjes recht, 
Fenna zit haar lippen te stiften, Simon staart voor zich uit en heeft een shawl, muts en 
wanten aan. Jasper zit naast Dorine en kijkt af en toe verliefd haar kant op. Dorine kijkt op 
haar mobieltje naar filmpjes van puppy’s. Sander scoort net een doelpunt. En loopt mans 
rond. 

Berend: Doe nou maar niet zo mans Sander!  

Sander: Wat zeg je? Ik hoor je niet door het gejuich van de menigte (hij houdt zijn hand bij zijn oor 
alsof hij voor een volle tribune staat). 

Puck: Kom op Sander, doe niet zo flauw, wij zijn met zijn 2-en hij is alleen, dus dit is te makkelijk. 

Berend: Precies! Dat wilde ik net zeggen! Simon, doe je mee? 

Simon kijkt verschrikt op. 

Simon: Ìk? MEEDOEN??? Ik? Ik kan helemaal niet voetballen en straks krijg ik die bal weer in mijn 
gezicht of val ik op mijn knie en dan heb ik weer een schaaf! Of nog erger, dan is mijn broek stuk! 

Puck: O, kom op nou Simon, je hebt maar een keer een bal in je gezicht gehad en dat was omdat je 
probeerde te koppen, er kan heus niks gebeuren hoor! Kom op nou, 2 tegen 2 is veel leuker! 

Sander: Doe jij anders mee Fenna? Of Jasper? 
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Fenna: (stift nog steeds haar lippen) O iewl nee hoor, dan moet ik rennen enzo, dan krijg je zweet en 
word je zo warm met van die rode wangen enzo. 

Berend: Nou Simon heeft het sowieso al warm. (Hij moet een beetje lachen) 

Dorine: Heel leuk Berend, doe niet zo flauw, je weet best dat hij dat van zijn moeder moet. 

Berend: Hey? Ik zeg toch niks! Japs doe je nou mee? 

Jasper: Euh nee, ik blijf even hier zitten denk ik. 

Sander: Oeoeoe kussie kussie kussie, blijf jij maar lekker daar zitten! Nou tutjes, blijven jullie staan 
kletsen of wordt er nog gevoetbald?  (Hij pingelt alweer verder met de bal). 

Max: Weet een van jullie hoe laat het is eigenlijk? 

Dorine: Tien over vijf, hoe laat moeten we thuis zijn dan?  

Max: Halfzes eten, dus we moeten zo weg Dorine. 

Jasper: Ik loop wel met je mee Dorine. 

Dorine: Ok gezellig! Ik moet nog wel eerst langs tante Henny om even de hond uit te laten, ze hebben 
een hele schattige bloedhond! 

Jasper: Een bloedhond? O eh ik eh, ja ik bedenk me ineens dat ik nog een boodschap voor mijn oma 
moet doen, dus ik loop een andere keer mee ok? Ik zie je nog wel (Jasper gaat af). 

Dorine: (roept hem na) Hij is heel lief hoor. Loop jij mee Fenna? 

Fenna: O getsie neehoor, ik hou helemaal niet van die vieze verharende kwijlkwispels, ze stinken en 
hebben altijd van die vieze modderpoten, ik kijk wel uit! 

Sander: Jemig Fenna, je klinkt net als mijn zusje… iewl dit en iewl dat. En ondertussen kwijlt ze zelf bij 
de poster van Shawn Mendes. Hahahaha 

Fenna: (is een beetje boos op Sander). Ik lijk echt níét op jouw verwende rotzusje! 

Berend slaat een arm om Fenna heen 

Berend: Jij bent veel knapper hoor Fenna, als je tenminste al die verf van je snoetje haalt. 

Fenna worstelt zich los 

Fenna: Hou toch op, ik ben gewoon aan het oefenen voor visagiste! 

Puck: Tuurlijk Fenna, en sinds wanneer schminken die alleen clowns en indianen?  

Dorine: Jongens, laat haar toch, als zij dat nou mooi vindt! 

Fenna: Precies! Ik verzorg mezelf gewoon goed, daar is niks mis mee!  
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Dorine: Kom je Max? Anders worden pap en mam weer boos. 

Max: (kijkt nog een keer naar zijn keurig nette stokjes en zucht dan) Ja ja ik kom…. En het lag net zo 
netjes allemaal! 

Berend: Ik ga ook, het wordt al donker anders begint mijn moeder weer te zaniken! 

Dorine, Max en Berend gaan af. Sander, Simon, Fenna en Puck blijven achter. 

Scene 4: Vervelende zusjes , broertjes en ouders 
Puck: Nog een potje Sander? 

Sander: Nee, ik heb geen zin meer, ik moet zo gaan (hij zucht).  Ik moet op tijd thuis zijn, moet jij ook 
niet naar huis? 

Puck: Neuh, ik eet toch pas als ik dat wil. 

Simon: Hoe laat eten jullie dan? 

Puck: O dat wisselt, ik vraag aan James of hij aan de kok wil vragen of er een pizza kan komen en dan 
eet ik. Weet je zeker dat we niet nog één potje doen?  

Sander: Zo handig als je een bediende èn een kok hebt! En, eh nee ik moet echt om halfzes thuis zijn, 
want dan gaat de oppas weg en moet ik op Jennifer passen. 

Fenna: Zijn je ouders er niet dan?  

Sander: Nope… die hebben iets van mijn vaders werk ofzo. 

Fenna: O wat irritant dat je dan op je zusje moet passen! Ik zou echt gek worden als ik op mijn zusje 
moest passen, ze steelt alles van me en liegt dan keihard tegen mijn ouders! En die geloven haar 
natuurlijk meteen! 

Simon: Irritant hè die ouders! Of ze zitten de hele dag op je nek of ze hebben nooit tijd en geven je 
altijd overal de schuld van! Zijn jouw ouders niet thuis Puck? 

Puck: Geen idee, ik heb wel geappt, dus misschien geeft een van de secretaresses het door dat ik thuis 
ben zo. 

Sander: (lacht hard) Hahaha! Handig! Plan gewoon een date met je ouders. Lopen jullie mee? 

Simon, Sander, Fenna en Puck lopen een stukje tot het huis van Simon. Zijn moeder komt hen 
al tegemoet lopen. 

Moeder van Simon: Simon Joachim van Walsum, weet je wel hoe laat het is? 

Simon: Oh daar gaan we weer… 

Moeder van Simon: En waarom is je jas los? Liefje toch, het is hartstikke koud (ze doet meteen zijn jas 
dicht) je bent net verkouden geweest! 
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Simon: Maham…, we zijn bijna thuis, laat nou maar. 

Moeder van Simon: Niet ‘eigenwijzen’ kleintje! (Tegen Sander, Fenna en Puck) O hoi jongens, wat lief 
dat jullie Siempje even naar huis hebben gebracht. 

Fenna: Hoi “Simonzemoeder”. 

Moeder van Simon: Nou liefje kom snel, ik heb boerenkool gemaakt! 

Sander: O lekker met worst en spekjes! 

Moeder van Simon: Nee hoor niet van die vette rommel erbij, groente is genoeg hè Simon? Kom liefje! 

Simon: Gatver… (hij zucht) nou jongens, tot morgen hè? 

Sander, Fenna en Puck: Doei Simon! 

Simon en de moeder van Simon gaan af. Sander, Fenna en Puck kijken hen even na. 

Sander: Getver, boerenkool zonder worst… Arme Simon 

Puck: Hahahaha hij is het wel gewend denk ik.  

Sander: Ja vast, nou, ik ga hier links, zie je morgen op school! 

Fenna: Doei jongens! 

Sander en Puck gaan allebei een andere kant op. De muziek start in. Iedereen klaar staan in de 
coulisse!!! 

Muziek: “Walk over” 

Tijdens het lied hebben we steeds een ‘walk over’ van verschillende schoolkinderen met hun 
ouders of vervelende broertjes en zusjes waarbij we steeds kort zien ze balen van hoe het thuis 
gaat. 1e walk over start na 25 seconden muziek. 

Scene 5: De ‘walk overs’ 
Dorine en Max en hun vader komen op. De vader heeft een telefoon tegen zijn oor en doet alsof 
hij luistert, schrikt, en dan heel boos wordt. Hij kijkt woedend naar Max en Dorine. 

Vader van Max en Dorine: Dorine!! Heb je nu alweer de dieren uit het biologielokaal vrijgelaten!  

Dorine: Ja maar pap, dat is toch zielig al die beesten in die kleine kooitjes! 

Vader van Max en Dorine: Hier hebben we het over gehad Dorine! Je weet wat de consequentie is! 
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