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Hoi! 
 
Voor je ligt het cueschema van het dagproject BinGO!  
BinGO! is een musical die door de hele school kan worden uitgevoerd en dus zeer geschikt is voor 
bijvoorbeeld een projectweek, jaarafsluiting, juffen- en meestersdag of gewoon voor ‘zomaar’! 
Het project is goed te koppelen aan de wereldoriëntatie lessen die op school worden gegeven.  
BinGO! is geschreven door Elles Grandia, Suzanne van der Meulen (van het bedrijf EnMuziek) en Jantine 
Jensma (als bevlogen leerkracht van groep 1/2).  
 
Wat is een cueschema? 
In dit cueschema [spreek uit: kjoe-schema] vind je alle cues voor de mensen die meewerken aan de 
voorstelling. Als je gaat repeteren, kun je dan heel makkelijk roepen: ‘We gaan verder bij cue 43.’ 
Iedereen weet dan gelijk waar dat is.  
 
Kleuren en tekens 
In het document gebruiken we verschillende kleuren en tekens.  
 
Blauwe tekst:  liedteksten 
Zwarte tekst:  gesproken teksten 
Grijze tekst:  doe-dingen (stil spel) 
 
M1 microfoon 1 
M2 microfoon 2 
M3 microfoon 3 
M4 microfoon 4 
 
Soms staat de term ‘mic’ in het cueschema. Hier bedoelen we de microfoon mee.  
Het hele stuk kan gespeeld worden met 4 microfoons.  
Je kunt er ook voor kiezen om zonder microfoons te spelen, maar de vraag is dan wel of het allemaal 
verstaanbaar is. Een voorstelling valt of staat vaak met geluid, dus denk daar wel van tevoren goed over 
na!  
 
Plattegronden 
Tussen de teksten vind je plattegronden. Die geven aan hoe je de kinderen zou kunnen neerzetten op 
het podium. Natuurlijk ben je vrij om hierin zelf aanpassingen te doen, maar het scheelt je in ieder geval 
een hoop denk- en uitzoekwerk! Grotere versies van de plattegronden zitten ook bij dit pakket. Mocht je 
gaan twijfelen of je een leesbril nodig hebt… twijfel niet! J 
 
Tot slot 
Het team van EnMuziek wenst je heel veel plezier bij het voorbereiden en uitvoeren van dit toffe 
kerstproject! En laat ons vooral ook even meegenieten van het eindresultaat. Dat vinden we leuk!  
Foto’s, filmpjes en berichtjes mogen naar contact@enmuziek.nl.  
 
Muzikale groet, 
 
Elles Grandia & Suzanne van der Meulen  
Team EnMuziek 

Cueschema 
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Scène verdeling 
 
Totaal aantal toneelspelers met tekstrol:  

• 2 leerkrachten (oma’s) 
• Leerlingen uit verschillende groepen (1 tot 4 zinnen tekst): 

 
scène 1 groep 4 1 leerling 3 woorden tekst 
scène 2 groep 3 4 leerlingen 1 zin tekst 
scène 4 groep 1/2 1 leerling 1 zin tekst 
scène 5 groep 6 6 leerlingen 1 à 2 woorden/ zinnen tekst 
scène 6 groep 8 5 leerlingen 1 à 2 zinnen tekst 
scène 7 groep 7 1 leerling 2 zinnen tekst 

 
 

Scène Lied Groep Spelers 

1 
 
Koffer 
pakken 

Lied 1  
Pak nu je koffer 

Groep 4 • 10 Bingo spelers 
• 1 Bingo leider 
• 2 Cheque uitdelers 
• 8 feestvierders 
• 4 helpers koffer inpakken 

 
• Oma Sjaan 
• Oma Bep 

2 
 
In het 
vliegtuig 

Lied 2  
Hoog in de lucht 
 

Groep 3 • Groep 1: stewardessen/ stewards 
(4 met 1 zin tekst, de rest zonder tekst)   

• Groep 2: piloten 
• Groep 3: passagiers 

 
• Oma Sjaan 
• Oma Bep 

3 
 
Afrika 

Lied 3  
Sawubona 

Groep 5 • Groep 1: Afrikanen 
• Groep 2: Nederlanders 
• Groep 3: Afrikaanse stam 

 
• Oma Sjaan 
• Oma Bep 

4 
 
Amerika 

Lied 4  
Pief poef pang! 

Groep 1/2 • Groep 1: Dieren laten zien 
• Groep 2: Cowboys 
• Groep 3: Indianen 

 
• Oma Sjaan 
• Oma Bep 
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5 
 
China 

Lied 5  
Welkom in ons 
mooie land 

Groep 6 • Team 1: 2 Chinezen 
• Team 2: 2 Chinezen 
• Team 3: 2 Chinezen  
• Team 4: Restaurant gasten en ober 
• Team 5: Vlaggenzwaaiers 
• Team 6: Rest 

6 
 
Australië 

Lied 6 Jump up and 
Down Under! 

Groep 8 • 2 Backpackers (met tekst) 
• 3 Beach boys/ girls (met tekst) 
• 20 Beach boys/ girls  

 
• Oma Sjaan 
• Oma Bep 

7 
 
Italië 

Lied 7 Welkom in 
Italia 
 
 
 
 
 
 
 
Lied 8 De wereld is 
het helemaal! 

Groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1 t/m 
8 

• 1 Ober 
• Groep 1: Pizzabakkers 
• Groep 2: Gondeliers 
• Groep 3: Maffia 

 
• Oma Sjaan 
• Oma Bep 

 
	
 

Hoofdpersonen 
 
Oma Bep 
Bep is een vrolijke vrouw van 78. Haar favoriete hobby is Bingo spelen. Ze gaat 3 keer in de week naar de 
Bingo. Haar lievelingsgetal is 23. Ze heeft een huisdier: Spoekie, de kater. Ze houdt ongelofelijk veel van 
eten. Bep eet altijd en overal en vindt het dus ook fantastisch om in allerlei verschillende landen te 
genieten van de gerechten die voorbijkomen.  
 
Oma Sjaan 
Sjaan is een enthousiaste, gezellige vrouw van 82 die inmiddels wat doof is. Ze had vroeger een man die 
zeekapitein was. Hij was veel van huis en voer over alle zeeën. Sjaan mocht nooit mee. Gelukkig krijgt ze 
in deze muzical een prachtige kans om de wereld te ontdekken!  
Sjaan haakt graag en speelt ook regelmatig een spelletje Scrabble/ Wordfeut op haar telefoon. Dat heeft 
ze van de kleinkinderen geleerd.  
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Scène 1: Koffer pakken (groep 4) 
 

1. Oma’s en bingospelers zitten op het 
podium met een bingokaart voor 
zich.  
Optie: Het bingospel wordt al 
gespeeld terwijl het publiek 
binnenkomt.  
Dan moeten oma’s en bingospelers 
er dus al zitten.  

 
2. Bingoleider draait nummertje van 

bingospel. Trekt nummer 28.  
 

3. M3 Bingoleider: 28! 
 

4. M1 Bep: 28… 28… eh… ja!  
Die heb ik!  

 
5. M2 Sjaan: Ik niet. En ik moet er nog 

maar 1. Alleen de 6. 
 

6. Kind draait nummertje van 
bingospel. Trekt nummer 17.  
 

7. M3 Bingoleider: 17! 
 

8. M1 Bep: 17… 
 

9. M2 Sjaan: Wie heb je gezien? 
 

10. M1 Bep: Nee! 17! Je moet het getal 17 opzoeken!  
 

11. M2 Sjaan: Eh… nee… die heb ik niet. En ik moet er nog maar 1. Alleen de 6. 
 

12. Bingoleider draait nummertje van bingospel. Trekt nummer 9. 
 

13. M3 Bingoleider: 9! 
 

14. M1 Bep: 9… 
 

15. M2 Sjaan: Eh… nee… die heb ik niet. En ik moet er nog maar 1. Alleen de 6. 
 

16. M1 Bep: (Kijkt mee met Sjaan en zegtJ Hee Sjaan! Je hebt de kaart op z’n kop.  
 

17. M2 Sjaan: Verrek! Je hebt helemaal gelijk! Maar dan heb ik… BINGOOOOOOO!  
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18. M1 Bep: Joh, meid! Fantastisch! Je hebt gewonnen! 
 

19. M2 Sjaan: Waar zijn de ballonnen?  
 

20. M1 Bep: Je hebt GEWONNEN!  
 

21. M2 Sjaan: Kenonne!  
 

22. Partyliedje start 
 

23. Feestvierders komen in polonaise het 
podium op. 
 

24. Twee kinderen reiken een cheque uit 
waarop staat dat de oma’s een 
wereldreis gewonnen hebben. 
  

25. Bingospelers gaan naar zijtribune en 
klappen en zwaaien, zodat het 
publiek mee gaat doen.  
 

26. Na het Partyliedje: 
 

27. M2 Sjaan: (staat met cheque in haar 
handen) Heb ik nou gewonnen? 

 
28. M1 Bep: (pakt de cheque over en 

leest) Ja! En het is een reis voor 
twee!  

 
29. M2 Sjaan: Wie gaat er dan mee? 

 
30. M1 Bep: Ik! En ik zal goed voor je zorgen.  

 
31. M2 Sjaan: Wat? Gaan we morgen? O, gezellig! Zullen we dan maar de koffers pakken? 

 
32. M1 Bep: Goed idee! Bin…GOOOO!! 
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33. Start lied. 
 

34. Gelijk aan het begin van het lied 
keren de koffer inpak helpers een 
krat om waarin allerlei kleding en 
attributen van de oma’s zitten.  
 

35. Ze rennen over het podium heen en 
weer om kleding en attributen aan 
de oma’s te geven. Het moet chaos 
zijn tijdens het gehele lied. In het 
laatste refrein doen de oma’s hun 
koffer dicht. De koffer inpak helpers 
kunnen hier ook mee helpen.  

 
36. LIED 1: Pak nu je koffer (groep 4) 

 
37. Koffer, pak nu je koffer. 

Wij gaan op reis,  
  we moeten gaan met die ba… 

Koffer, pak nu je koffer. 
Wij gaan op reis,  

  we moeten gaan met die ba… 
 

38. Tandenborstel, sokken,  
slippers en een boek, 
mijn flippers en mijn duikbril,  

  die zijn al even zoek. 
Fototoestel, paspoort,  

  mijn onderbroek moet mee. 
En een dikke reisgids;  

  da’s ook een goed idee! 
 

39. Koffer, pak nu je koffer. 
Wij gaan op reis, we moeten gaan met die ba… 
Koffer, pak nu je koffer. 
Wij gaan op reis, we moeten gaan met die ba… 

 
Solo oma’s: 

40. M2 Sjaan: Mijn kunstgebittenbakkie, mijn bingo apparaat.  
   En ook mijn brillenkoker die daar op tafel staat. 

41. M1 Bep:   Wat dacht je van een steunkous, mijn wandelstok en geld. 
   Kun jij mijn koffer sluiten, dan ben je echt een held!  
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42. Koffer, pak nu je koffer. 

Wij gaan op reis,  
  we moeten gaan met die ba… 

Koffer, pak nu je koffer. 
Wij gaan op reis,  

  we moeten gaan met die ba… 
Koffer, pak nu je koffer. 
Wij gaan op reis,  

  we moeten gaan met die ba… 
Koffer, pak nu je koffer. 
Wij gaan op reis,  

  we moeten gaan met die banaan!  
 

43. Eind lied direct gevolgd door de reprise. 
 

44. Start REPRISE: Pak nu je koffer  (instrumentaal) + VOICE OVER: Schiphol geluiden 
 

45. Oma’s gaan af.  
 

46. Groep 4 gaat terug naar plek in het publiek. à koffers achter scherm laten staan. 
 

47. Ondertussen komt groep 3 op het podium. 
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Scène 2: In het vliegtuig (groep 3) 
 

48. M3 Steward(ess) 1: Goedemiddag 
mevrouw. Welkom bij [naam 
school] Airlines.  

 
49. M3 Steward(ess) 2: Mag ik uw 

boarding pass even zien? 
 

50. M2 Sjaan: Boarding plas?  
Wat is dat?  
 

51. M1 Bep: Wijffie, dat is het bewijs 
dat je kan vliegen.  
 

52. M2 Sjaan: Oooo! Je vliegkaartje. Zeg dat dan! 
 

53. Sjaan en Bep zoeken in de tas.  
 

54. M1 Bep: Bingo! Gevonden! 
 

55. Sjaan en Bep geven de boarding pass.  
 

56. M3 Steward(ess 3): Stoel 34 E en F. Eerste gangpad naar rechts.  
 

57. M1 Bep: Kom op Sjaan,  
we moeten deze kant op! 

 
58. M3 Steward(ess) 4: Fijne vlucht. 

 
59. M1 Bep: Dank u wel hoor! 

 
60. Sjaan en Bep gaan op hun plek  

in het vliegtuig zitten.  
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61. M1 Bep: ’t Is toch wel spannend allemaal.  
Opvliegers heb ik al wel gehad, 
maar gevlogen heb ik nog nooit.  

 
62. M2 Sjaan: Ik ook niet. Maar mijn 

man wel. Hij heeft de hele wereld 
al gezien. Nu mag ik eindelijk ook 
een keer.  

 
63. M1 Bep: En dan mogen we ook 

nog eens naar Afrika! Dat zie ik 
altijd alleen maar op de TV! 

 
64. M2 Sjaan: Wie mag er niet mee? 

Mag ik niet mee? 
 

65. M1 Bep: Nee joh gekkie! We gaan toch gezellig samen! Naar Afrika! 
 

66. M2 Sjaan: O, gezellig. En kan ik dan nu een potje Scrabble spelen? 
 

67. M1 Bep: Je kan er wel 30 spelen! Tijd zat! En dan kan ik mooi even in mijn dagboek schrijven.  
Lief dagboek… 

 
68. Lied 2: Hoog in de lucht (groep 3) 

 
Tijdens intro: 

69. Piloot: Goedemiddag dames en heren. We zijn klaar voor de vlucht naar Afrika!  
 

70. Piloten: Zit je goed rechtop?  
71. Allemaal: Helemaal! 
72. Piloten: Alle riemen vast?  
73. Allemaal: Ja, piloot! 
74. Piloten: Iedereen geplast?  
75. Allemaal: Zeker weten!  
76. Piloten: Klaar om te vertrekken?  
77. Allemaal: Jeeeeeeeeeej! (armen in de lucht) 

 
78. Ben je klaar om te vertrekken? 

Ga je mee op avontuur? 
Want we vliegen met het vliegtuig 
en wie zit er aan het stuur?  
Piloten: DE PILOOT! 

 
79. Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 

Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 
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80. Doe een spel of kijk een filmpje, 
zak maar lekker onderuit.  
Lees een boek of doe een tukkie 
en wie snurkt er nu zo luid?  
Passagiers: DE PASSAGIER! 

 
81. Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 

Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 

 
82. Heb je ook wel trek gekregen 

in een koekje of wat fruit? 
Klap je tafeltje maar open, 
want wie deelt dat lekkers uit? 
Stewardessen: DE STEWARDESS! 

 
83. Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 

Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 

 
84. Attentie, attentie! Er is turbulentie! 

Dus ‘fasten your seatbelts’; dan gaan we weer door. 
 

85. Hoog in de lucht, kijk eens naar buiten! 
Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 

 Ga mee op reis, vlieg met me mee! 
 

86. Groep 3 gaat het podium af. 
 

87. Oma’s verdwijnen achter de 
coulissen.  
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Scène 3: Afrika (groep 5) 
 

88. Groep 5 komt op het podium.  
 

89. Voice over 
We zijn er! Uitstappen allemaal! 
Welkom in Afrika. Het land van The 
Big Five of wel: de grote 5 . Zij 
worden zo genoemd omdat zij de 
moeilijkste dieren zijn om te 
vangen.  
Als je nu goed oplet, weet je straks  

  alles over the big five. 
 

Nummer 1: De olifant. 
De olifant… Laat hem eens horen!  
Wist je dat de olifant zo zwaar is dat hij staand moet slapen? 

 
Nummer 2: De neushoorn. 
wist je dat een neushoorn niet goed kan zien? Maar hij kan heeeel goed ruiken en horen!  
Hij heeft een grote hoorn op zijn neus. Hoe lang denk je dat zijn hoorn kan worden? 
A) Zo lang als een pak vla 
B) Zo lang als een skateboard 
C) Zo lang als een hockeystick 
D) Zo lang als een bezem  
3 – 2 – 1…  
Het goede antwoord op deze vraag moet zijn… Antwoord D: Zo lang als een bezem van wel 
anderhalve meter lang! 

 
Nummer 3: De luipaard 
De grootste tijd brengt hij door in een boom. Maar als het avond wordt gaat hij op jacht. 
Wat eet hij graag? 
A) Bananen 
B) Vissen 
C) Bavianen 
D) Muggen 
3 – 2 – 1…  
Het goede antwoord op deze vraag moet zijn… Antwoord C: Bavianen! 
Eet smakelijk en goede bekomst! 

 
Nummer 4: De buffel 
De buffel is een van de gevaarlijkste dieren. 
Op wie lijkt de buffel het meest? 
A) Een kip 
B) Een varken 
C) Een koe 
D) Een schaap 
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3 – 2 – 1…  
Het goede antwoord op deze vraag moet zijn… Antwoord B! 
Huh??? Jawel! De buffel en een varken lijken het meest op elkaar, omdat ze beiden graag door de 
modder rollen! Dat wist je niet he?! 

 
En als laatste nummer 5: De Leeuw…  
wist je dat de leeuw zo hard kan brullen dat je hem wel kunt horen van 10 kilometer afstand? 
Brullen maar! 
Jullie weten nu genoeg over the big five. Welkom in Afrika!!  
Eens kijken of de oma’s al gearriveerd zijn. 

 
 

90. Bep en Sjaan komen op met hun 
koffer en een grote zonnebril op. 
(achter scherm vandaan)à aan de 
zijkant blijven en niet teveel ruimte 
innemen, zodat alle kinderen goed 
te zien zijn.  

 
91. Trommelaars beginnen met spelen 

als de oma’s opkomen.  
(Het refrein van Sawubona in vraag 
en antwoord) 

 
92. M2 Sjaan: Zo zeg! Wat is het hier 

lekker warm.  
 

93. M1 Bep: Ja, lekker met dat zonnetje. Heb jij je wel goed ingesmeerd? (wacht niet op antwoord) 
Hey!! Moet je daar eens kijken in de verte! Dat lijken wel de big 6, 7 and 8! Haha! Typisch Afrika. 
O, hee! Hoor je dat? 

 
94. M2 Sjaan: Wat? 

 
95. M1 Bep: Hoor je dat? 

 
96. M2 Sjaan: Stil eens. Ik hoor wat! (Ze bewegen op de muziek die ze horen) 

 
97. Bep en Sjaan bewegen/ dansen op hun eigen manier, terwijl de kinderen het lied zingen. 
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98. Groep 1: Afrikaanse termen en 

bewegingen 
Groep 2: Nederlandse termen en 
bewegingen 
In groep 1 en 2 per kant 3 trommels 
(6 in totaal) die in het tussenstuk 
djembe spelen en de echo doen.  
Groep 3: Speelt het feestvieren uit 
met stamhoofd dat jarig is (in het 
tussenspel) 

 
 
 
 

99. LIED 3: Sawubona (groep 5) 
 

100. (Groep Afrika + stam): 
 Sawubona,  

(Groep NL + stam):   
ik zeg hallo! 
(Groep Afrika + stam): 

 Uwamkelekile,  
(Groep NL + stam): 

 wees welkom hierzo. 
(Groep Afrika + stam): 

 Ngiyabonga,  
(Groep NL + stam): 

 ik dank je wel. 
(Groep Afrika + stam):   

  Sizobonana,  
(Groep NL + stam):   

  tot ziens en vaarwel! 
 

101.    Hier schijnt de zon iedere dag. 
Van ’s morgens tot ’s avonds zingen wij met een lach. 
Wij kennen geen haast, maar tijd des te meer. 
Wat vandaag niet afkomt, komt morgen wel weer! 

 
102. (Groep Afrika + stam):  Sawubona,  

(Groep NL + stam):   ik zeg hallo! 
(Groep Afrika + stam):  Uwamkelekile,  
(Groep NL + stam):  wees welkom hierzo. 
(Groep Afrika + stam):  Ngiyabonga,  
(Groep NL + stam):  ik dank je wel. 
(Groep Afrika + stam):  Sizobonana,  
(Groep NL + stam):  tot ziens en vaarwel! 
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103.   Tussenspel à ritmestuk (16 maten: 2x een refrein) 
 

104.    Wij vieren feest  
   en zijn gastvrij. 

Er is genoeg eten,  
  dus kom er maar bij! 

Het stamhoofd is jarig,  
  zing hiep hiep hoera. 

Dus lang zal hij leven  
  in de gloria! 
 

105.    (Op de wijs van: Happy   
   birthday) 

Ilanga elimndandi 
Ilanga elimndandi 
Ilanga elimndandi kuwe 
Ilanga elimndandi 

 
 
 

106.   (Groep Afrika + stam):   
   Sawubona,  

(Groep NL + stam):    
ik zeg hallo! 
(Groep Afrika + stam): 

 Uwamkelekile,  
(Groep NL + stam): 

 wees welkom hierzo. 
(Groep Afrika + stam): 

 Ngiyabonga,  
(Groep NL + stam): 

 ik dank je wel. 
(Groep Afrika + stam): 

 Sizobonana,  
(Groep NL + stam):   

  tot ziens en vaarwel! 
 

107. Voice over  
  Attentie attentie! Jullie tijd in Afrika zit erop. Het is tijd om vaarwel te zeggen.  
  Hup hup! Neem uw koffer mee en wandel.  

 
108. M1 Bep: Wat? Nu al? Nou, dat was wel heel kort…  MAAR krachtig! Sizobonana dan maar!  

  Vaarwel! 
 

109. M2 Sjaan: Huh? Dat is snel! Ik had hier nog wel een potje Bingo willen spelen. Waar gaan we nu  
  heen? 
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110. M1 Bep: Kom! We gaan gewoon. We laten ons verrassen.  
  Je kunt wel lekker een potje Scrabbelen in het vliegtuig. 

 
111. Start REPRISE lied 2  

  ‘Hoog in de lucht’  
Hoog in de lucht,  

  kijk eens naar buiten. 
Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht,  

  dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee! 

 
112. Groep 5 gaat af.  

 
113. Bep en Sjaan gaan af achter de 

coulissen. 
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Scène 4: Amerika (groep 1/2) 
 

114. Groep 1/2 komt op. 
 
     Achter de schermen  
  (van tevoren opgenomen):  

115. M2 Sjaan: Amerika! Wie sain (‘we 
zijn’ op z’n Engels) in Amerika!  
 

116. M1 Bep: O yes! Let’s sing the 
volkslied! 
 

117. Sjaan & Bep zetten uit volle borst het 
Amerikaanse volkslied in met 
zelfbedachte teksten.  
Dit zingen ze net zo lang, tot de wissel van groep 3 naar groep ½ gedaan is.  

 
118. Sjaan en Bep komen weer op: als de 

kinderen al gewisseld zijn, kunnen ze 
gelijk door met hun tekst.  
  Zo niet, dan herhalen ze live het 
volkslied nog een keer en zingt de 
school mee.  

 
  Groep 1/2:   

• 6 kids op podium houden de (knuffel) 
dieren vast en laten die zien in het 
lied.  

• 10 kinderen als cowboy / 10 kinderen 
als indiaan op het tribune.  

• (Overige kids gaan verkleed als cowboy / Indiaan en blijven op hun plek.  
Draaien zich om naar publiek tijdens het lied) 

  
119. Sjaan & Bep spreken cowboys en Indianen aan.  

 
120. M1 Bep: Look and see, Sjaan! Look! Allemaal peoples hier! Die ken ik allemaal not!  

 
121. M2 Sjaan: Wat is hier kapot? I see niks hoor! 

 
122. M1 Bep: Zij denk ik ook niet! Ze kijken door hun verrekijker. Het lijkt wel of ze iets zoeken. 

 
123. M2 Sjaan: Volgens mij zijn ze iets kwijt! Anders vraag je het even. 

 
124. M1 Bep: (wijst kleuter aan) Aan deze hier? 

 
125. M2 Sjaan: Ja, doe maar. 
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126. M1 Bep: (naar een kleuter) Joehoe! Hallo, I am oma Bep From Nederland. Wat ben jij eigenlijk aan  
  het doen? 
 

127. M3 Kind: We zoeken wilde dieren.  
 

128. M1 Bep: Maar das hartstikke gevaarlijk! 
 

129. M2 Sjaan: (vraagt aan Bep) Wat doet ze?  
 

130. M1 Bep: Wilde dieren zoeken! 
 

131. M2 Sjaan: O, mag ik ook ff kijken? (krijgt verrekijker) 
 

132. LIED 4: Pief poef pang! 
 

133. Pak je verrekijker  
  en speur goed in het rond. 

Zwaai maar met je lasso.  
  Stamp 1, 2, 3 keer op de grond. 
 

134. Jiehaa, uch uch,  
  wij zijn voor niemand bang. 

Wij wonen op de prairie,  
  pief poef pang pang! 

We hebben wat gevangen,  
  daar bij het grote meer. 

Hij is echt heel gevaarlijk,  
  pief, poef, pang!  
  Een grote bruine beer! 
 

135. Pak je verrekijker en speur goed in het rond. 
Zwaai maar met je lasso.  

  Stamp 1, 2, 3 keer op de grond. 
 

136. Jiehaa, uch uch, wij zijn voor niemand bang. 
Wij wonen op de prairie, pief poef pang pang! 
We hebben wat gevangen, van zeven meter lang. 
Hij is echt heel gevaarlijk, pief, poef pang!  

  Een glibberige slang! 
 

137. Pak je verrekijker en speur goed in het rond. 
Zwaai maar met je lasso.  

  Stamp 1, 2, 3 keer op de grond. 
 

138. Jiehaa, uch uch, wij zijn voor niemand bang. 
Wij wonen op de prairie, pief poef pang pang. 
We hebben wat gevangen, straks bijt ‘ie in je bil! 
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Hij is echt heel gevaarlijk, pief, poef pang!  
  Een dikke krokodil! 
 

139. Pak je verrekijker en speur goed in het rond. 
Zwaai maar met je lasso.  
Stamp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer op de grond. 
Tien keer op de grond!  

  Jiehaa!  
 

140. Groep 1/2  gaat af, terug naar hun  
  plek in het publiek.  
 

141. Ondertussen praten Sjaan en Bep  
  gewoon door, zodat het verhaal  
  doorgaat. 
 

142. M2 Sjaan: Prachtig! Prachtig! Alle  
  dieren zijn gevangen! Onze taak zit  
  erop. We kunnen weer verder!  
 

143. M1 Bep: (Tegen de kinderen): En jullie gaan weer lekker naar je wigwam en je saloon.  Bye bye! 
  Oh Sjaan, we gaan nog zoveel zien van de wereld. Eerst Afrika, en Amerika… 
  Ik heb zo’n zin om nog veel meer te zien!  
 

144. M2 Sjaan: Ik heb vooral zin in een potje Bingo… (praat dromerig verder)… 
24… 16… wat is eigenlijk mijn favoriete getal in het Amerikaans? Hoe zeg je Bingo in het 
Amerikaans? Bin Gooo… Bingggggoooo… B I N G O …. BBBBBIIIIINNNNGGGOOO?!?!?! 
 

145. Voice over   
Bingo????!!! Bingo doe je thuis maar 
weer! Het vliegtuig naar China staat 
klaar om te vertrekken. Of je het nou 
leuk vindt of niet: Je hebt nu zin in 
een reisje naar China! Dus … lopen 
met die trilbillen van jullie. Ik neem 
het publiek wel vast mee naar China. 
Tot zo! 
 
Ja publiek, je hoort het goed: ga 
maar even staan. Jullie kennen 
natuurlijk allemaal de 
wereldberoemde Chinese ster ‘Lie Laa Lang’. 
Zij is bekend van het weergaloze programma ‘Heel China beweegt’.   
Doe maar lekker mee, samen met Lie Laa Lang. 
 

146. 6 Kinderen (Chinese dansers) komen op en gaan klaar staan voor ‘Heel China beweegt!’ 
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147. Voice over 
Lie Laa Lang: Goedemiddag! 
Welkom bij ‘Heel China beweegt’. 
Mijn instructeurs doen voor en jullie 
doen na. Ga maar staan. Rek je maar 
even goed uit. Allemaal wakker? 
Daar gaat ie.  
Effe trillen met de billen. Lekker 
schudden. Ja, goed zo! Nog een 
beetje. Schudden! Stop maar. 
Armen in de lucht. En dan gaan we 
van links … naar rechts. Van links 
naar rechts. Nu een beetje sneller. 
Links. Rechts. Links. Rechts. Links. 
Rechts…. Goed zo! Stop maar! 
Draai nu maar een rondje. Dat doen we drie keer achter elkaar.  
Rondje 1… Rondje 2… Rondje 3. Goed zo! Ga maar weer zitten. Goed gedaan. Ja, zitten. Zitten!  
Tot zover deze aflevering van ‘Heel China beweegt’. Goedemiddag! 
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Scène 5: China (groep 6) 
 

148. M2 Sjaan: (zingt) We zijn in Chi-hi-na! 
(Bep zingt ook mee)  
 

149. Bep en Sjaan vermaken het publiek, 
als ware publiekstrekkers. Allerlei 
teksten: 

• Het is daar lekker warm! 
• Wil jij daar sambal bij? 
• Daar hebben ze geen frietjes meer! 
• Ik wil er stokjes bij! 

 
150. M2 Sjaan: Wat een reis. Ik ben kapot!  

 
151. M1 Bep: Ik heb ondertussen wel weer trek gekregen. (Ze lopen langs team 1) 

 
152. M3 Twee Chinezen (team 1): Ni hoa!  

 
153. M2 Sjaan: Wat zeggen ze nou? Eh… ik probeer die wel even! (Ze lopen naar  team 2) 

 
154. M3 Twee Chinezen (team 2): Ni hoa!  

 
155. M1 Bep: Ni hao? Dat doet me  

  denken aan mijn lieve kater  
  Spoekie! ‘Miauw’! 
 

156. M2 Sjaan: O, wacht eens! ‘Ni hao’!   
  Zo begroeten ze elkaar hier in  
  China. Dat heeft mijn man me  
  verteld toen hij nog op zee zat.  
  (Ze lopen naar team 3) 
 

157. M3 Twee Chinezen (team 3): Ni hoa!  
 

158. M1 Bep en Sjaan: (maken ook een  
  buiging en zeggen) Ni hao!  
 

159. M2 Sjaan: Zeg, mevrouw  (of 
meneer) Als u zo goed Chinees kunt, 
kunt u mij dan ook leren tellen?  
  Dat wil ik zooooooooo graag leren!  
 

160. M3 Chinees 1 (team 3): (zegt in het 
Chinees en Nederlands) Chubu! 
[spreek uit: sjoeboe] Prima!  
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161. M3 Chinees 2 (team 3): Kijkt u maar naar mevrouw Yunyu.  Zij kan tellen als de beste!  
 

162. Start filmpje ‘Tellen tot 10 in het Chinees’. 
 

163. M1 Bep: Zo, dat ging lekker! Bedankt hoor! Weet u toevallig ook waar we iets kunnen eten?  
  Ik heb nog steeds trek!  
 

164. M3 Chinees 1 (team 3): Loopt u maar mee. Dan wijzen wij u een lekker restaurant.   
 

165. M2 Sjaan: Mooi zo! Hup, 2, 3, 4!  
 

166. M1 Bep: Of: HUP [chinees] 2, [chinees] 3, [chinees] 4!  
 

167. Chinezen team 3 wijzen de weg naar het tafeltje van Bep en Sjaan.  Bep en Sjaan gaan zitten. 
 

168. Zodra het lied start maken de  
  mensen uit het restaurant het  
  podium klaar.  
 

169. Lied 5: Welkom in ons mooie  
  land (groep 6) 

 
170. Welkom in ons mooie land, 

het land van de Chinese muur. 
Alles is hier heel goedkoop  
en daarom zeker ook niet duur. 
Elke dag is het heel heet, 
de warmte komt je tegemoet. 
Zeker als je sambal  

  in je rijst of bami doet. 
 

171. Sjang Hai en Beijing, 
  Kantonees en Mandarijn. 

  Rode vlag met gele sterren, 
  China is niet heel erg klein.  
 

172. Obers en gasten spelen op podium. 
 

173. Welkom in ons restaurant, 
de tafel staat al voor u klaar. 
Zal ik u de kaart eens geven? 
’t Eten is al bijna gaar. 
Fu yung hai en Ku lu yuk; 
het staat bij ons op het menu. 
’t Is weer eens wat anders toch dan boerenkool met jus. 

 
174. Sjang Hai en Beijing, 

  Kantonees en Mandarijn. 
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  Rode vlag met gele sterren, 
  China is niet heel erg klein.  
  Vuurwerk en Hong Kong, 
  rijstveld en een kopje thee. 
  Keizer en een reuzenpanda; 
  China is ok! 

 
175. M1 Bep: Bedankt voor het lekkere eten. Het smaakt toch heel anders dan bij de Chinese Muur in  

  Nederland. 
 

176. M2 Sjaan: Vooral die hie- au – koe was heerlijk! Mijn buikje is weer lekker rond! 
 

177. Oma’s gaan af.  
  Groep 6 gaat af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 

© 2021 EnMuziek | www.enmuziek.nl | dagproject ‘BinGO!’ 

Scène 6: Australië (groep 8) 
 
178. Groep 8 gaat op hun plek op het  

  podium zitten. 
 

179. Bep komt op en gaat zitten.  
 
  Voice over 

180. M1 Bep: Zo, even tijd voor mijn  
  dagboekie.  
 

181. Bep: (al schrijvend) Lief dagboek,  
  wat is China toch prachtig! En   
  wat een groot land is dit zeg!  
  Het is wel 230 keer zo groot als   
  Nederland. En er wonen zoveel  
  mensen hè! 1,39 miljard… Ik zag  
  vandaag trouwens een hele  
  knappe Chinese man… Maar ja,  
  ik kon hem niet aanspreken, want  
  ik ken zijn taal niet. Moeilijk joh!  
  Ze hebben wel tienduizend  
  tekens in het Chinees. Nou, dan  
  hebben wij een makkie met maar  
  26 letters in ons alfabet!  
  Gelukkig leerden we wel Chinees  
  tellen van hele lieve Chinezen. 

Spoekie… miauw… ik mis je 
zo… was je maar hier… of eigenlijk toch niet… ze stoppen je hier zo tussen de babi pangang en 
de koe-loe-joek! 
O! Arme Sjaan! Ik heb er wel een beetje om gelachen hoor… Niet uitlachen hoor! Zaten we in het 
restaurant, bestelt ze een portie hie-au-koe. Dat vond ze zo lekker klinken. …. Wist zij veel dat het 
vol met groene pepers en sambal zat. Nu komt ze de wc niet meer af. En in onze hotelkamer 
heerst een hoge drukgebied met windkracht 12. Ik ben maar even hier gaan zitten (zwaait met 
haar hand voor haar neus). Nou, ik ga maar even kijken of ze zich al wat beter voelt… 
Slaap lekker, lief dagboek. Ik ga  

  dromen over Australië, want daar  
  gaat ons volgende tripje  
  naartoe. O ja, en de groetjes aan  
  Spoekie. 
 

182. Bep gaat af. 
 

183. Voice over 
  Sjaan en Bep zijn nu onderweg  
  naar hun volgende bestemming.  
  Ze gaan Down Under, helemaal  
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  naar Australië. En ze zijn er al bijna!  
 Tel maar in het Engels mee van 10 naar 0. Here we go!  
  10, 9, 8, 7…  

 
184. Sjaan komt op.  

 
185. M2 Sjaan: Zo! Hè hè. Ik was even  

  helemaal ondersteboven van die  
  hie-au-koe! Maar gelukkig gaat  
  het weer. De hoogste tijd voor een  
  spelletje Scrabble. Emoe… 22  
  punten… O wacht! Koalabeer.  
  Dat zijn er 144! Play. Zo! Onwijs  
  veel punten! Dat moet ik Bep 
vertellen! Eh… o, ik kan haar wel  
  even een berichtje sturen. ‘Bep, 
waar ben je? Smiley!’ 
 

186. M1 Bep: Ik sta achter je.  
 

187. M2 Sjaan: (schrikt) Mallerd!  
 

188. M1 Bep: Wat is het hier allemaal  
  groot! Waar moeten we beginnen? 
 

189. M2 Sjaan: Moet ik wat verzinnen?  
  Wacht effe. Ik pak de kaart erbij. De  
  fietskaart van Australië. 
 

190. Sjaan pakt haar handtasje erbij… 
 

191. M2 Sjaan: Bingo! 
 

192. Sjaan en Bep kijken op de kaart, maar houden de kaart ondersteboven.  
 

193. M1 Bep: Wat een weggetjes zeg 
hee! Niet normaal. 
 

194. Er komen 2 backpackers aan.  
 

195. M3 Backpacker 1: Can we help  
  you?  
 

196. M2 Sjaan: Huh? No! No! No!  
  I ken ut zelluf wel. Bye! 
 

197. Backpacker 2 kijkt naar het publiek,  
  haalt schouders op en draait de  
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  kaart van Sjaan om.  
 

198. M4 Backpacker 2: You’re welcome!  
 

199. M2 Sjaan: Nou jaaaaaa! Waar  
  bemoeit ie zich mee? Kan ie geen  
  Engels ofzo? Ik zei toch: I ken ut  
  zelluf wel. Welk deel van ‘I kennut  
  zelluf wel’ hebt ie niet begrepen?  
 

200. M1 Bep: Ah joh, ik begrijp je toch.  
  Laat gaan! Let it go. 
 

201. M2 Sjaan: O, ik kan het nu wel  
  beter lezen…  
 

202. Sjaan en Bep kijken verder op de 
kaart. Er komen 3 beach boys/ girls 
voorbij. 
 

203. M3 Beachboy/ girl 1: Zijn jullie  
  ergens naar op zoek? 
 

204. M1 Bep: Nou, het is zo: We zijn in  
  een heel groot land bij jullie hier.  
  En we weten gewoon ff niet  
  waar we moeten beginnen.  
 

205. M2 Sjaan: Effe niet.  
 

206. M1 Bep: Nee, ff niet. Misschien  
  straks wel.  
 

207. M3 Beachboy/ girl 2: O, ik haal mijn vrienden er wel even bij! Die kunnen je alles over Australië  
  vertellen! 
 

208. M4 Beachboy/ girl 3: En dan leren jullie gelijk onze taal.  
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209. M3 Beachboy/ girl 2: Friends! Kom erbij!  
 

210. Lied 6: Jump up and Down  
  Under! (groep 8)  
 

211. Come on, stamp your feet! 
Feel the rythm of the beat.  

 Beat, beat! 
Wave your hands from left to right.  
Cross your arms and hide!  
Jump up and down,  

  touch the ground. 
Clap your hands and turn around.  
Kick your foot and make a fist. 
Shake your bum and scream! 

 
212. Een koffer is een suitcase,  

  die neem je mee op reis. 
We’re going to Australia,  

  Down Under , very nice! 
Don’t forget your money,  

  want daar betaal je mee. 
Is everybody ready?  

  We gaan op holiday! 
 

213. Come on, stamp your feet! 
Feel the rythm of the beat.  

 Beat, beat! 
Wave your hands from left to right.  
Cross your arms and hide!  
Jump up and down, touch the ground. 
Clap your hands and turn around.  
Kick your foot and make a fist. 
Shake your bum and scream! 
 

214. There are a lot of animals,  
  in ’wild’ [Engelse uitspraak] en in de ‘zoo’: 

De emoe, de koalabeer  
  en ook de ‘kangaroo’.  

Er wonen Aboriginals,  
met hun boemerang. 
Ze blazen hun didgeridoo;  
die is lekker lang!  
 

215. [geluid didgeridoo à 2 maten] 
 

216. Canberra is de ‘capital’,  
  de hoofdstad van het land. 
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De grootste stad is Sydney,  
met Bondi Beach, het strand. 
‘You can snorkle, swim and surf  

  in the deep blue sea’. 
En ‘chillen’ op een ‘towel’  

  met ‘friends and family’. 
 

217. Come on, stamp your feet! 
Feel the rythm of the beat.  

  Beat, beat! 
Wave your hands from left to right.  
Cross your arms and hide!  
Jump up and down, touch the ground. 
Clap your hands and turn around.  
Kick your foot and make a fist. 
Shake your bum and scream! 

 
218. Come on, stamp your feet!   Come on, stamp your feet! 

Feel the rythm of the beat.   Feel the rythm of the beat 
Kick your foot and make a fist.  Kick your foot and make a fist 
Shake your bum and scream!  Shake your bum and scream! 
Whooooooooo!! 

 
219. Come on, stamp your feet! 

Feel the rythm of the beat.    
  Beat, beat! 

Wave your hands from left to right.  
Cross your arms and hide!  
Jump up and down, touch the ground. 
Clap your hands and turn around.  
Kick your foot and make a fist. 
Shake your bum and scream! 

 
220. Omaatjes gaan door met bewegen terwijl het lied al voorbij is.  

  Groep 8 gaat alvast af.  
 

221. M3 Beachboy/ girl 1: (kijkt even  
  naar de oma’s) Laat hen maar.  
  Let’s go to the beach! 
 

222. Iedereen: Jeeeeeeeeej!  
 

223. Groep 8 gaat af. 
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224. Voice over  
  (pas starten als groep 8 af is!!):  
  HELLO! Waar zijn we nou  
  helemaal mee bezig!  
  Het lied is al lang klaar en  
  iedereen zit al in het vliegtuig  
  naar Italië. Dus hurry up! En snel  
  een beetje!  
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Scène 7: Italië (groep 7) 
 

225. Oma’s gaan af.  
 

226. Tijdens de reprise van het lied  
  ‘Hoog in de lucht’ komt groep 7 op.  

 
227.  Reprise lied 2 ‘Hoog in de lucht’ 

(evt gecombineerd met Italië 
achtergrondmuziek) 

Hoog in de lucht  
  kijk eens naar buiten. 

Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht,  

  dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee. 

 
228. Oma’s komen op.  

 
229. M1 Bep: En dan mogen we ook  

  nog eens naar Italië! Daar hebben  
  ze die scheve toren! 
 

230. M2 Sjaan: Wie kan d’r niet goed  
  horen? 
 

231. M1 Bep: Een toren! Ze hebben  
  daar een toren! De toren van Pizza.  
  Of zoiets. 
 

232. M2 Sjaan: O, Pisa! Dat is een plaats! Daar staat zo’n scheve toren!  
 

233. M1 Bep: Dat klopt! Kom op, we gaan, ik zie daar een leuk restaurantje Sjaan. Eindelijk weer eten! 
 

234. Oma’s gaan voor op het podium  
  zitten aan een tafeltje. Ze lezen in de  
  menukaart. 
 

235. M2 Sjaan: Pizza salami… Pizza  
  quatro staggioni… Ah! Bingo!  
  Pizza Calzone! (zingt): “Ik heb zo’n  
  zin in een pizza Calzone!”  
 

236. M1 Bep: (zingt mee) “Nee, ik hoef  
  geen gewone!”  
 



	

 
 

© 2021 EnMuziek | www.enmuziek.nl | dagproject ‘BinGO!’ 

237. M2 Sjaan: “Zo dubbel geklapt, laat  
  maar komen. Oehoehoehoe!  Ik voel het water al stromen!”  
  (Ik wil geen pasta, wil geen pasta. Wil een pizza Calzone met parmesan uit Italia).  
 

238. Ober: Bonna sera signorita. Heeft u al een keus gemaakt? 
 

239. M1 Bep: Nou, ’t is allemaal zo lekker. Wat is de specialiteit hier in Italië? 
 

240. Ober: Dat zal ik u vertellen. (ober blijft staan totdat het stukje van de pizzabakkers klaar is)  
 

241. LIED 7: Welkom in Italia (groep 7)  
 

242. Pizzabakkers  zingen op het podium.   
  Gondeliers en maffia zingen mee ter ondersteuning, maar vanaf de zijkant. 

 
243. Mozzarella, gorgonzola en lasagne.  

Ja, dat eten we hier heerlijk elke dag. 
Macaroni, cannelloni en champagne.  
Tri colore, si amore en een franje aan de vlag. 

 
244. Pizzabakkers 

Wil je pizza Margarita met salami Parmazaan 
en carpaccio originale ; kom dan even bij ons aan ! 
Want die flinterdunne bodem is hier echt bellisimo 
en de saus van pomedori smaakt dan ook fantastico! 

 
245. Tussenspel – 3 x 8 maten 

 
246. Pizzabakkers gaan op hun plek zitten  

  voor het podium.  
 

247. Gondeliers komen op het podium.  
 

248. M1 Bep: Doet u mij maar zo’n  
  carpaccio originale. (ober gaat weg) 
 

249. M2 Sjaan: Wie ga je halen? 
 

250. M1 Bep : Ik neem een CARPACCIO ORIGINALE. En die wordt gebracht. 
 

251. M2 Sjaan: (wijst op de gondeliers die op het podium komen) Zo! Da’s een knapperd! Kan ik die ook  
  bestellen? Gondelier originale!  
 

252. M1 Bep: Nee joh, dat kan niet. Die gondeliers  werken hier. (naar de gondelier) Bonna sera!  
 

253. M2 Sjaan: Bonna sera nog an toe!  
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254.  Gondeliers zingen op het podium.   
  Pizzabakkers  en maffia zingen mee ter ondersteuning, maar vanaf de zijkant/ voorkant. 
 

255. Gondeliers 
Bonna sera signorita, komt u even met mij mee? 
Met mijn gondel gaan we varen over land en over zee. 
Si amore, bella donna, vaar de liefde tegemoet! 
Drink nog gauw een vino rosso, want die smaakt hier echt heel goed! 

 
256. Tussenspel – 2 x 8 maten 

 
257. Gondeliers gaan terug naar hun plek  

  naast het podium. 
 

258. Maffia komt op het podium. 
 

259. Ober brengt eten bij de oma’s.  
 

260. M1 Bep: Dat lijkt me wel leuk, zo’n 
vaartocht. 
 

261. M2 Sjaan: Wat heb je gekocht? 
 

262. M1 Bep: Nog niks. Maar zo’n vaartochtje met zo’n gondelier lijkt me best leuk.  
 

263. M2 Sjaan: Wat zou dat kosten? 
 

264. M1 Bep : Eens kijjken hoeveel geld ik heb.  (haalt 50 euro uit haar buidel en die wordt afgepakt door  
  een maffioso.) 
 

265. Maffia zingt op het podium.   
  Pizzabakkers  en gondeliers zingen mee ter ondersteuning, maar vanaf de zijkant/ voorkant. 
 

266. Maffia 
Ciao amigo, geef je geld, dan regel ik het wel voor jou. 
Want die klus is importanta, ‘k lust die tegenstander rauw. 
‘k Maak um graag een koppie kleiner, want jij bent mijn kameraad. 
Maar als jij mij iets wilt aandoen, lig jij morgen hier op straat. 

 
267. Tussenspel 1 x 8 maten  

 
268. M1 Bep: Ik ben mijn geld kwijt !  

 
269. M2 Sjaan: Is het nu al tijd? Ik wil nog koffie! 

 
270. M1 Bep: Ik vertrouw die mannen niet. We drinken nog een kopje koffie en dan gaan we, Sjaan.  

  Ik heb alleen geen geld.  
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271. M2 Sjaan : Ah joh. Ik betaal de rekening wel. Wat wil je nog drinken? 
 

272. Sjaan bestelt koffie bij de ober.  
  Ober  komt koffie brengen.   

 
273. Refrein (allen) 

Cappuccino, amaretto en espresso.  
Wij genieten van het leven, grazia! 
Tortellini of panini met spaghetti.  
Ciao bambini, bonna note, welkom in Italia! 
MAMMA MIA! 

 
274. Groep 7 blijft zitten op het podium.  

 
275. M2 Sjaan: Ah! Dat was een lekker  

  bakkie cappuccino. 
 

276. M1 Bep: Kom Sjaan, we gaan.  
  Betaal jij even? 
 

277. M2 Sjaan: (legt geld op tafel) Goed  
  idee, Bep. We hebben nu wel  
  genoeg van de wereld gezien.  
  En ik mis mijn potje Bingo! 
 

278. M1 Bep: Wacht even! Ik schrijf nog snel een klein stukje in mijn dagboek.  
 

279. M2 Sjaan: Nou, dat duurt dan nog wel even. Ik ga nog wel even Scrabbelen.  
 

280. M1 Bep: ‘Lief dagboek. Wat een reis. We hebben zoveel prachtige dingen gezien. Fantastisch!  
  De wereld is het…  
 

281. M2 Sjaan: (spellend) H-E-L-E-M-A-A-L! HELEMAAL! 238 punten!  
 

282. Lied 8: De wereld is het helemaal! 
 

283. (ALLEMAAL) 
  Eeeeeeejo, ejo! 

We vliegen met elkaar de wereld door. 
Eeeeeeejo, ejo! 
We ontdekken en genieten en we gaan ervoor.   
Eeeeeeejo, ejo! 
We zien de mooiste plekken en leren elke taal. 
Eeeeeeejo, ejo! 
De wereld is het helemaal!  

 
284. (GROEP 4) 

  Koffer, pak nu je koffer. 
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Wij gaan op reis, we moeten gaan met die ba… 
Koffer, pak nu je koffer. 
Wij gaan op reis, we moeten gaan met die ba… 

 
285. (GROEP 3) 

  Hoog in de lucht kijk eens naar buiten! 
Boven de bergen, boven de zee. 
Hoog in de lucht, dwars door de wolken. 
Ga mee op reis, vlieg met me mee  

 
286. (GROEP 5) 

  Sawubona, ik zeg hallo! 
Uwamkelekile, wees welkom hierzo. 
Ngiyabonga, ik dank je wel. 
Sizobonana, tot ziens en vaarwel! 

 
287. (GROEP 6) 

  Welkom in ons mooie land, 
het land van de Chinese muur. 
Alles is hier heel goedkoop  
en daarom zeker ook niet duur. 
Elke dag is het heel heet, 
de warmte komt je tegemoet. 

  Zeker als je sambal in je rijst of bami doet. 
 

288. (GROEP 1/2)  
  Pak je verrekijker en speur goed in het rond. 

Zwaai maar met je lasso.  
  Stamp 1, 2, 3 keer op de grond. 

 
Pak je verrekijker en speur goed in het rond. 
Zwaai maar met je lasso,  
Stamp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer op de grond. 
Tien keer op de grond! Jiehaa! 
 

289. (GROEP 7)  
  Mozzarella, gorgonzola en lasagne.  

Ja, dat eten we hier heerlijk elke dag. 
Macaroni, cannelloni en champagne.  
Tri colore, si amore en een franje aan de vlag. 

 
290. (GROEP 8)  

  Come on, stamp your feet!   (Come on, stamp your feet!) 
Feel the rythm of the beat.   (Feel the rythm of the beat) 
Kick your foot and make a fist.  (Kick your foot and make a fist) 
Shake your bum and scream!  (Shake your bum and scream!) 
Whooooooooooo…. 
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291. Come on, stamp your feet! 
Feel the rythm of the beat.   (beat beat) 
Wave your hands from left to right.  
Cross your arms and hide!  
Jump up and down, touch the ground. 
Clap your hands and turn around.  
Kick your foot and make a fist. 
Shake your bum and scream! 

 
292. (ALLEMAAL) 

  Eeeeeeejo, ejo, 
we vliegen met elkaar de wereld door. 
Eeeeeeejo, ejo, 
we ontdekken en genieten en we gaan ervoor.   
Eeeeeeejo, ejo, 
we zien de mooiste plekken en leren elke taal. 
Eeeeeeejo, ejo, 
de wereld is het helemaal!  

 
 


