DRAMA MET KLEUTERS NAV HET BOEK: “LOT EN BAS
NAAR AMELAND”

Waar: in het speellokaal of op het plein.
Wie: alle kinderen en juf.
Aanleiding: juf heeft het boek van Lot en Bas naar
Ameland een keer voorgelezen.
Hoe: Juf vertelt onderstaand verhaal (dus niet voorlezen) terwijl ze alles tegelijk met
haar lichaam uitbeeld. De kinderen doen haar na. Samen gaan ze op reis.
Thema: Op Reis
“Jongens en meisjes we gaan op reis naar Ameland! Kom op, wakker worden, opstaan!
Even lekker uitrekken, nog één gaapje en dan de kleren aan. De broek aan, de trui, de
sokken, de schoenen en dan de trap af naar beneden. Even een boterham smeren. Boter
erop, hagelslag strooien en dan lekker eten maar. Een hapje, even kauwen en dan
slikken. Nog een hapje, even kauwen en dan slikken. O jee, ik ben de thee vergeten.
Snel even water opzetten en dan eerst maar weer door eten. Hapje, kauwen, slikken. He,
ik hoor dat het water kookt. Water in een kopje gieten en dan schudden met theezakje
op en neer. En nu drinken…au…het is te heet. Even blazen dan maar…pfff…pfff…pfff.
Opnieuw proberen…ah..nu is het lekker. Zo het eten en drinken is op, nu tandenpoetsen.
Tandenborstel pakken, tandpasta erop doen en dan poetsen…… uitspugen en klaar! Laten
we de koffer inpakken. Waar gaan we naartoe? O ja, naar Ameland. Dan pak ik een
zwembroek en doe hem erin. En een badlaken. En een bal. En een boek. Zo, wij zijn
klaar mama! Hup de auto in. Toet toet, rijden maar. Kijk daar zijn we bij de haven en ik
zie de veerboot al. Laten we aan boord gaan, naar het dek. Zie je het eiland in de zee?
En zie je de meeuwen? Wat doen die meeuwen gek! Er zijn golven, we gaan op en neer,
heen en weer met de veerboot. En dan zijn we op het eiland Ameland. Nu gaan we naar
de camping in de duinen. Laten we de tent opzetten, dat is een hele klus. Eerst de
stokken in elkaar zetten, dan de tent neerleggen, in de tent kruipen en de stokken
rechtop zetten. Dan alleen nog even de touwtjes vastzetten, even timmeren op de
haringen, zo klaar. Nu moet ik naar de wc. Even de wc-rol pakken en zoeken maar. Daar
is de wc. Voelen welke deur open is, deze? Nee, deze? Nee. Deze? Ja! Deur op slot en
poepen maar. Even afwegen en dan doorspoelen. Deur van het slot en terug naar de
tent. Nu gaan we naar vuurtoren die is gestreept en hoog. Het lichthuis is de top. Pfff, de
trap telt meer dan honderd treden! Wat zien we bovenop? Het strand. Laten we daar
naartoe gaan. Het strand is een grote zandbak met water, zand en schelpen. Kom laten
we samen een zandkasteel maken! De roodgele vlag wappert in de wind dus we mogen
zwemmen. Nu gaan we zwemmen en springen over de golven. Brr, wat is het water
koud! Snel afdrogen en dan wat drinken. Yes! De limonadefles is leeg. Laten we een brief
schrijven en in de fles doen. Dan gooien we die in het water. Misschien drijft die wel naar
Denemarken. Wie leest de flessenpost later? Laten we schelpen zoeken op het strand.
Laten we ernaar kijken, voelen en ruiken. Nu op de fiets door de duinen. Woei, met de
wind mee gaat het snel! Konijntjes spelen in een duinpan. Tring tring doet de fietsbel.
Kijk, daar is een bootje die ons naar de robbenbank brengt. Laten we instappen en heel
stil zijn, want we mogen de dieren niet storen! Nu gaan we naar de viswinkel en kopen
we kibbeling, gefrituurde stukjes vis met saus. Mmm, wat is dat lekker! Voor de visboer
een applaus. Nu weer terug naar de camping en lekker slapen in de tent. De andere dag
alles weer inpakken en met de auto op de veerboot. Vroem vroem. Wat was het leuk op
Ameland!”

DRAMA MET KLEUTERS NAV HET BOEK: “LOT EN BAS
NAAR AMELAND”
Wer: yn it gymlokaal of op it plein.
Wa: alle bern en juf.
Oanlieding: juf hat it boek van “Lot en Bas naar
Ameland” in keer foarlêzen.
Hoe: Juf vertelt it ûndeande ferhaal (dus niet foarlêze)
wylst se alles tagelik mei haar lichem útbyldzjet. De bern dogge har nei. Tegearre gean
se op reis.
Thema: Op Reis
“Jongens en famkes wy gean op reis nei Amelân! Kom op, wekker wurde, oereingean!
Efkes lekker strekke, noch in gapke en dan de klean oan. De broek oan, de trui, de
sokken, de skuon en dan de trep ôf nei ûnder. Efkes in brochje smarre. Bûter derop,
rûgeltsjes strooie en dan lekker iten mar. In hapke, efkes kauwe en dan slikke. Noch in
hapke, efkes kauwe en dan slikke. O jee, ik bin de tee ferjitten. Fluch efkes wetter
opsette en dan earst mar wer troch iten. Hapke, kauwen, slikken. He, ik hear dat it
wetter siedt. Wetter yn in kopke jitte en dan skodzje, mei teepûdsje op en del. En no
drinken…au…het is te hyt. Efkes blaze dan maar…pfff…pfff…pfff. Op 'e nij prebearje
…ah..no is it net te hyt en kin ik it wol opdrinke. Sa it iten en drinke is op, no
toskenpoetse. Toskeboarstel pakke, toskepoetsersguod derop dwaan en dan poetsn……
uitspuie en klear! Litte wy de koffer ynpakke. Wêr gean wy nei ta? O ja, nei Amelân. Dan
pak ik in swimbroek en doch him deryn. En in badlekken om op te lizzen. En in bal. En in
boek. Sa, wy binne klear mem! Hup de auto yn. Toet toet, ride mar. Sjoch dêr binne wy
by de haven en ik sjoch de fearboat al. Litte wy oan board gean, nei it dek. Sjochsto it
eilân yn de see? En sjochsto de mokken? Wat dogge dy mokken gek! En wat kinne se
fleane! Der binne weagen, wy gean op en del, hinne en wer mei de fearboat. No moatte
we net seesiik wurde! En dan binne wy op it eilân Amelân. No gean wy nei de kemping
yn de dunen. Litte wy de tinte opsette, dat is in hiel kerwei. Earst de stokken yn elkoar
sette, dan de tinte dellizze, yn de tinte krûpe en de stokken rjochtop sette. Dan allinne
noch efkes de toutjes fêstsette, efkes timmerje op de hearringen, sa klear. No moat ik
nei it húske. Efkes de wc-rôle pakke en sykje mar. Dêr is it húske. Fiele hokker doar
iepen is, dizze? Nee, dizze? Nee. Dizze? Ja! Doar op slot en poepe mar. Efkes ôffeie en
dan trochspiele. Doar fan it slot en werom nei de tinte. No gean wy nei fjoertoer dy is
gestreept en heech. It lljochthûs is de top. Pfff, de trep telt mear as hûndert treden! Wat
sjogge wy boppe-op? It strân. Litte wy dêr nei ta gean. It strân is in grutte sânbak mei
wetter, sân en skulpen. Kom litte wy tegearre in sânkastiel meitsje! De readgiele flagge
wappert yn de wyn dus wy meie swimme. No gean wy swimme en springe oer de
weagen. Brr, wat is it wetter kâld! Fluch ôfdroegje en dan wat drinke. Yes! De
limonadefles is leech. Litte wy in brief skriuwe en yn de flesse dwaan. Dan goaie wy dy't
yn it wetter. Faaks driuwt dy wol nei Denemarken. Wa lêst de flessenpost letter? Litte wy
skulpen sykje op it strân. Litte wy dernei sjen, fiele en rûke. No op de fyts troch de
dunen. Woei, mei de wyn mei giet it fluch! Knyntsjes boartsje yn in dúnpanne. Tring tring
docht de fietsbel. Sjoch, dêr is in boatsje dy’t ús nei de Robbenbank bringt. Litte wy
ynstappe en hiel stil wêse, want wy meie de bisten net steure! No gean wy nei de
fiskwinkel en keapje wy kibbeling, gefrituerde stikjes fisk mei saus. Mmm, wat is dat
lekker! Foar de fiskman in applaus. No wer werom nei de kemping en lekker sliepe yn de
tinte. De oare dei alles wer ynpakke en mei de auto op de fearboat. Vroem vroem. Wat
wie it aardich op Ameland!”

