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Toneelteksten scène 6 | groep 8 
 
Nodig: 

• Backpacker 1 – 1 zin tekst 
• Backpacker 2 – 1 zin tekst 
• Beachboy/ girl 1 – 2 zinnen tekst 
• Beachboy/ girl 2 – 2 zinnen tekst 
• Beachboy/ girl 3 – 1 zin tekst 

 
Totaal: 5 leerlingen met 1 of 2 zinnen tekst. 

 
Een stukje van het verhaal: 
In scène 6 zijn de oma’s in Australië de backpackers en beachboys/ girls van groep 8 hen helpen de weg 
te vinden en wat te leren over de taal en cultuur van het land.  
 
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 6: Australië (groep 8) 
 

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

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

3. Sjaan pakt haar handtasje erbij. 
 

4. M2 Sjaan: Bingo! 
 

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

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

7. Backpacker 1 en Backpacker 2 komen naar de oma’s toe.  
 

8. Backpacker 1: Can we help you?  
 

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

10. Backpacker 1 en 2 kijken elkaar en het publiek  verbaasd aan, ze halen hun schouders op en backpacker 
2 draait de kaart van oma Sjaan om.  
 

11. Backpacker 2: You’re welcome!  
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12. 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?  
 

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

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

15. Sjaan en Bep kijken verder op de kaart.  
Beachboy/ girl 1, beachboy/ girl 2 en beachboy/ girl 3 komen naar de oma’s toe.  
 

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

17. 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.  
 

18. M2 Sjaan: Effe niet.  
 

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

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

21. Beachboy/ girl 3: En dan leren jullie gelijk onze taal.  
 

22. Beachboy/ girl 2: Friends! Kom erbij!  
 

23. Lied 6: Jump up and Down Under! 
 

24. Na het lied gaan oma Bep en oma Sjaan door met bewegen terwijl het lied al voorbij is.  
Groep 8 gaat alvast af. De beachboys/ girls blijven nog op het podium staan.  
 

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

 


