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Toneelteksten scène 5 | groep 6 
 
Nodig: 

• Chinese sportinstructeurs team 1 (2 leerlingen) – samen 1 woord tekst 
• Chinese sportinstructeurs team 2 (2 leerlingen) – samen 1 woord tekst 
• Chinese sportinstructeurs 1 team 3 (1 leerling) – samen 1 woord tekst en zelf 2 zinnen tekst 
• Chinese sportinstruceur 2 team 3 (1 leerling) – samen 1 woord tekst en zelf 1 zin tekst 

 
Totaal: 6 leerlingen met 1 woord/ 1 of 2 zinnen tekst. 

 
Een stukje van het verhaal: 
In scène 5 zijn de oma’s in China waar ze met de kinderen van groep 6 het een en ander leren over de 
taal en cultuur van China.  
De 6 leerlingen met tekst zijn tevens de sportinstructeurs die meebewegen met ‘Heel China beweegt’ 
(dat leren ze in de workshop van EnMuziek).  
 
Idee/ Opmerking: 

• Je kunt dit tekstvel aan de leerlingen meegeven om (thuis) te oefenen.  
• De grijze teksten hieronder zijn doe-teksten. De zwarte teksten zijn uitspreek-teksten.  

 

Scène 5: China (groep 6) 
 

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

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

3. M3 Twee Chinese instructeurs (team 1): Ni hoa! (dit zeggen ze tegelijk) 
 

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

5. M3 Twee Chinezen (team 2): Ni hoa! (dit zeggen ze tegelijk) 
 

6. M1 Bep: Ni hao? Dat doet me denken aan mijn lieve kater Spoekie! ‘Miauw’! 
 

7. 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) 
 

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

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

10. 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!  
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11. M3 Chinees 1 (team 3): (zegt in het Chinees en Nederlands) Chubu! [spreek uit: sjoeboe] Prima!  
 

12. M3 Chinees 2 (team 3): Kijkt u maar naar mevrouw Yunyu.  Zij kan tellen als de beste!  
 

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

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

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

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

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

 


