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Handleiding groep 8 | leerkracht 
 
Wat hebben wij veel zin om binnenkort op jullie school het musicalproject 
BinGO uit te voeren.   
We hopen dat jullie veel plezier zullen beleven aan deze musical in 1 dag!   
 
In deze handleiding geven we antwoord op de volgende vragen: 

1. Waar vind ik alle materialen voor BinGO? 
2. Hoe introduceer ik BinGO in mijn groep? 
3. Waar gaat het verhaal over? 
4. Hoe ziet de rolverdeling eruit? 
5. Hoe ziet de scèneverdeling eruit?  
6. Wat oefen ik met mijn groep? 
7. Wat wordt er van mij als leerkracht verwacht voor, tijdens en na de projectdag?  
8. Wanneer en hoe laat begint de workshop? 
9. Wat is de inhoud van de workshop voor mijn groep? 
10. Welke kleding mag mijn groep aan? 
11. We hebben nog een generale repetitie. Wat betekent dat? 
12. Hoe laat is de voorstelling? 

 
1. Waar vind ik alle materialen voor dit musicalproject? 
Alle materialen voor dit project zijn te vinden op www.enmuziek.nl. 
De contactpersoon van jullie school heeft van ons een inlogcode gekregen die voor alle leerkrachten te 
gebruiken is. 
 

Ga naar www.enmuziek.nl 
Klik op ‘Lopende projecten’ 
Kies het tabblad met de naam van jullie school 
Log in met het wachtwoord (vraag dit aan de contactpersoon van jullie school) 

 
 
2. Hoe introduceer ik het project in mijn groep? | Filmpje voor leerlingen 
Voor de leerlingen uit jouw groep hebben we een speciaal filmpje gemaakt.  
We leggen uit wat groep 8 mag oefenen. 
Je kunt dit filmpje gebruiken als je de musical introduceert in de groep.  
 
 
3. Waar gaat het verhaal over? 
Oma Bep en Oma Sjaan spelen al jaren hun favoriete spel: Bingo. Wanneer ze opnieuw een ronde 
meespelen, winnen ze wel een heel bijzondere prijs: een wereldreis voor twee personen! Dat betekent 
koffers pakken en… GO GO GO! 
Samen met de kinderen van jouw school stappen ze het vliegtuig in en reizen de hele wereld over: 
Afrika, Amerika, China, Australië en Italië. Overal waar ze komen, beleven ze wel wat en leren ze 
verschillende dingen over het land, de taal en de cultuur. 
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4. Hoe ziet de rolverdeling eruit? 
Oma Bep en oma Sjaan worden door het team van EnMuziek gespeeld.  
De rest van de scènes wordt gespeeld door de kinderen van de school. 
Daarbij speelt iedere groep mee in een scène van het verhaal. Zo heeft 
iedereen aan het eind van de voorstelling een podiummoment gehad!  
 

1. Wil jij in jouw klas deze rollen verdelen? 
● 2 backpackers (met tekst) 
● 3 beach boys/ -girls (met tekst) 
● 20 beach boys/ -girls  

 
2. Zijn er meer dan 25 kinderen? Meer beachboys/ -girls. 
3. Zijn er minder dan 25 kinderen? Minder beachboys/ -girls. 

 
 
5.  Hoe ziet de scèneverdeling eruit? 
In onderstaand schema zie je de scèneverdeling van de hele school.  
Groep 8 speelt mee in scène 6: ‘Australië’. Daarnaast zingen zij, vanuit het publiek, mee met het slotlied 
‘De wereld is het helemaal’.  
En verder genieten ze vanuit het publiek van de voorstelling.  
 

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 
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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 

5 - China Lied 5  
Welkom in ons mooie 
land 

Groep 6 ● Chinese groep 
● China beweegt groep 
● Vlaggenzwaaiers 
● Restaurantgasten 
● Ober 

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 
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6. Wat oefen ik met mijn groep?  
1. Lied 6 ‘Jump up and Down Under’ – dit is het eigen lied van groep 8. 

Bij dit lied is het belangrijk dat de leerlingen het lied en de 
bewegingen uit hun hoofd kennen.  
 

2. Lied 8 (slotlied) ‘De wereld is het helemaal’.  
Dit is het gezamenlijke slotlied van groep 1 t/m 8.  
Hier oefen je alleen het 1e en laatste refrein. De rest van het lied is een medley waarin stukjes 
terugkomen van iedere groep (dus ook van jullie lied!). 
 

 
7. Wat wordt er van mij als leerkracht verwacht voor, tijdens en na de projectdag? 

1. IN DE WEKEN VOORDAT DE PROJECTDAG IS: 
● Introduceer het project in jouw klas. 

Dat kan met behulp van het filmpje voor jouw groep. 
● Leer de liedjes en bewegingen aan met behulp van de instructiefilmpjes.  

Zorg dat ze die voor aanvang van de workshop goed kennen.  
● Zorg ervoor dat jouw groep de attributen heeft voor de start van de workshop  

en tijdens de generale repetitie en voorstelling. 
Dit doen we expres, zodat leerlingen zich alvast kunnen inleven in hun rol.  

● Plattegrond(en) uitprinten en meenemen naar de workshop.  
Tijdens de workshop vul je de namen van de kinderen in bij de plek die ze op het podium krijgen. 
Dit overzicht is voor jou zelf bedoeld: tijdens de generale repetitie en voorstelling kun je helpen 
om de kinderen op de juiste plek te zetten. 
 

2. TIJDENS DE WORKSHOPS: 
● Je bent aanwezig bij de workshop om te genieten en gedrag te corrigeren waar nodig.  
● Je vult de plattegrond in, zodat iedereen weet op welke plek hij/ zij staat tijdens workshop, 

doorloop en uitvoering. Dit overzicht houd jij zelf bij je, ook tijdens de generale repetitie en 
voorstelling. 
 

3. NA DE WORKSHOPS: 
● Reserveer nog wat tijd om na de workshop in je klas nog even verder te oefenen, mocht dit nodig 

zijn. Onze ervaring is dat de kinderen veel info in korte tijd krijgen en dat de workshoptijd dan 
ineens voorbij is! ☺ 

 
4. TIJDENS DE GENERALE REPETITIE & VOORSTELLING: 
● Je zit bij de kinderen om te genieten en gedrag te corrigeren waar nodig. 
● Je zorgt ervoor dat ze op tijd op het podium zijn. 
● Help hen waar nodig om op de juiste plek op het podium te staan. 
● Je begeleidt hen na hun podiummoment weer terug naar hun plek in het publiek. 

 
5. NA DE VOORSTELLING: 
● Kleding en attributen verzamelen en in het juiste krat opbergen.  

Er zit een checklist in ieder krat dat je hiervoor kunt gebruiken.  
Voor ons is het heel belangrijk dat we alle spullen weer hebben, want deze hebben we de 
volgende dag weer nodig op een andere school.  

● Kratten bij de ingang van de school zetten, zodat EnMuziek ze weer kan inladen. 
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8. Wanneer en hoe laat begint de workshop voor mijn groep? 
Datum en tijd van jouw workshop vind je terug in het document  
‘Rooster projectdag BinGO’.    
We vinden het fijn als je 5 minuten voordat de workshop begint aanwezig 
bent op de plaats waar de workshops worden gehouden. 
LET OP: Het is belangrijk dat iedereen zijn toneelkleding al aan heeft bij de start van de workshop.  

 
9. Wat is de inhoud van de workshop voor mijn groep? 
Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het zingen en uitspelen van het lied.  
We positioneren kinderen in verschillende groepjes op het podium en gebruiken daar de kleding en 
attributen bij.  
 

Start Voorstellen Elles & Suzanne 
Zingen lied 6 ‘Jump up and Down Under’ / Slotlied groep 8 ‘De wereld is het 
helemaal’  

 
Eind 

Opstelling podium 
Uitspelen lied(jes) + zingen 

 
 
10. Welke kleding mag mijn groep aan? 
 

1. Dit verzorgt EnMuziek: 
EnMuziek verzorgt de attributen bij de scènes van groep 8. 

 Deze worden op de dag zelf in kratten aangeleverd.  
 

• Backpackers: rugzakken, brillen, petten 
• Beachboys/girls: handdoeken, duikbrillen, zonnebrillen, hoedjes, petten, surfboard 

 
 

2. Dit nemen de kinderen zelf mee: 
• Spijkerbroek + wit shirt 

 
 
11. We hebben nog een generale repetitie. Wat betekent dat? 
In het document ‘Rooster projectdag BinGO’ kun je zien wanneer de generale repetitie is.  
We spelen/ zingen en dansen alles achter elkaar, zodat de kinderen dan weten hoe de voorstelling zal 
verlopen.  

 
12. Hoe laat is de voorstelling? 
 Ook dat staat in het document ‘Rooster projectdag BinGO’.  
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Tot slot 
Heel veel plezier met de voorbereiding in jouw groep.  
En we zien je graag op de projectdag! 
 
Muzikale groet,  
 
Elles Grandia & Suzanne van der Meulen 
EnMuziek 
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Plattegronden cue 178 t/m 223 
Hieronder het overzicht van de plattegronden voor cue 178 t/m 223. 
 
Mocht je het hele verhaal van de musical willen lezen, dan kun je het 
‘cueschema’ downloaden.  
Daar staat de hele voorstelling in en kun je ook zien wanneer jouw groep aan de beurt is.  
 
Wil je deze plattegrond(en) uitprinten en meenemen naar de workshop?  
Dan kun je ter plekke de namen invullen, zodat we weten waar kinderen komen te staan.  
 
 
 
 
 
 
PLATTEGROND 1 - tijdens de scène cue 178 - 179 
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PLATTEGROND 2 - tijdens de scène cue 180 - 182 

 

 
 
PLATTEGROND 3 - tijdens de scène cue 183 - 184 
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PLATTEGROND 4 - tijdens de scène cue 185 - 186 

 

 
 
PLATTEGROND 5 - tijdens de scène cue 187 - 194 
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PLATTEGROND 6 - tijdens de scène cue 195 - 199 

 
 
PLATTEGROND 7 - tijdens de scène cue 200 – 203 
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PLATTEGROND 8 - tijdens de scène cue 204 -210 

 

 
 
PLATTEGROND 9 - tijdens de scène cue 211 
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PLATTEGROND 10 - tijdens de scène cue 212 - 220 

 

 
 
PLATTEGROND 11 - tijdens de scène cue 222 - 223 
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LIED 6 ‘JUMP UP AND DOWN UNDER’ | GROEP 8 
Tekst & Muziek:  
Elles Grandia & Jantine Jensma 

 
 
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! 
 
 
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! 
 
 
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! 

 
 

‘There are a lot of animals’,  
in ’wild’ [Engels] 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!  
 
 
[geluid didgeridoo � 2 maten] 
 

 
Canberra is de ‘capital’,  
de hoofdstad van het land. 
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’. 
 
 
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! 
 
 
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!! 
 
 
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! 
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LIED 8 ‘DE WERELD IS HET HELEMAAL’ | GROEP 1 T/M 8 
Tekst & Muziek:  
Elles Grandia & Jantine Jensma 

 
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!  
 
GROEP 4 
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… 
 
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  
 
GROEP 5 
Sawubona, ik zeg hallo! 
Uwamkelekile, wees welkom hierzo. 
Ngiyabonga, ik dank je wel. 
Sizobonana, tot ziens en vaarwel! 
 
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. 
 
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! 

 
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. 
 
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…. 
 
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! 
 
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!  

 
 
 
 


