
 Start om 10u: 
Stoet van alle klassen door de zaal, op carnavalliedjes 

 (Maya, kaboutercarnaval, dolle Dobus, …) 
 
 Optreden van alle klassen: 

° BEGIN: tekstje: ‘iemand anders’: gelezen door Liesbet, met 
een 4tal kleuters van de 3de kleuterklas rond haar, die in de 
kist zitten te neuzelen. 
 
In de hoek op zolder 
staat een grote zwarte kist. 
Vol met spullen, vol met kleren, 
vol met dingen die niemand meer wist. 
 
In het licht van de zaklamp 
doe ik het deksel open. 
Om niet veel later, met andere kleren 
over de houten vloer te lopen 
 
Ik ben een oude meneer 
met een stok en met een pet 
of een agent, of een stoere ridder 
die elke dag weer mensen redt. 
 
Iemand anders dat is wat ik ben 
als ik een duik neem in die kist. 
Totdat oma me naar beneden roept 
Omdat ze me al een tijdje mist! 
 



°MIDDEN: optreden van de klassen: 
 
1/ Oma roept: Romy, June, Josefine, … 
De kinderen halen uit de kist ‘BUMBA’ en komen naar oma 
en zeggen: kijk oma wij hebben BUMBA gevonden. 
Oma vertelt: 
Toen ik vroeger met mijn vriendjes ging buiten spelen, liepen 
wij altijd op een hele grote berg. Als we nog heel klein waren, 
konden we dat nog niet. Hoe groter we werden, hoe hoger 
we geraakten. Als ik helemaal boven op de berg geraakt was, 
had ik een prachtig zicht over de velden. 
Op een dag liepen we weer de grote berg op, maar plots zag 
ik een vlag helemaal bovenaan. Die vlag stond daar normaal 
niet. Ik luisterde en hoorde allerlei geluiden: een leeuw 
begon te grommen, een olifant toeterde luid, een vogel 
begon te fluiten en een clown zong vrolijke liedjes. Ik was 
heel benieuwd en ging steeds een beetje hoger op de berg. 
Plots zag ik van waar het geluid kwam. De vlag stond boven 
op een circustent.  
De clown die ik hoorde zingen, was een gele clown met een 
roos hartje op de buik…het was BUMBA!!! 
 
OPTREDEN VAN INSTAPKLAS MET JUF SOFIE: 
BUMBA 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/ de 4kls zitten terug bij de kist, opa roept hen, de kinderen 
komen en halen vlug uit de kist: een OLIFANT. Kijk opa, wij 
hebben een olifant gevonden in de kist. 
Opa vertelt:  
Toen ik klein was en bij mijn oma en opa ging slapen, droomde 
ik van alle dieren van de dierentuin. Ik droomde dat oma en 
opa samen met mij naar de dierentuin gingen. Toen ik wakker 
werd, vroegen ze: gaan we samen naar de dierentuin? En ik 
vond dat natuurlijk een fantastisch idee! En toen we 
terugkwamen maakten we maskers van alle dieren, want het 
was bijna carnavalfeest op school. Samen verkleedden we 
ons en maakten we er een groot feest van! 
Het was alsof de dierentuin tot bij ons thuis was gekomen. 
 
OPTREDEN VAN 1STE KLKL MET JUF ANN:OLIFANTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/ de 4kls zitten terug bij de kist, oma roept hen, de kinderen 
komen en halen uit de kist: een RIDDER EN PRINSES. Kijk 
oma, er zit een ridder en ook een prinses in de kist. 
Oma vertelt:  
Er was eens een jongen die vaak droomde en vele avonturen 
beleefde…  

Een tijdje geleden was hij de liefste prins in een 
ridderkostuum, hij droeg een harnas en met zijn zwaard ging 
hij de vuurspuwende draken vangen om ze achter slot en 
grendel te zetten.  De prins was een held, iedereen kende 
hem. 

Maar, terug in zijn kasteel, daar woonde hij alleen, hij zou zo 
graag trouwen met een super lief meisje, een echte prinses…   

Hij was al in verschillende landen op bezoek geweest, 
ontmoette vele prinsessen maar hoe kies je nu de liefste 
prinses? 

Hij had een prachtig idee : hij organiseerde een groot 
dansfeest waar alle prinsen, ridders en prinsessen op 
uitgenodigd waren! 

Er werd gedanst, gelachen, gefeest… de prins was super blij 
met al zijn vrienden en vriendinnen!  En trouwen???  Dat zal 
hij later wel doen, wanneer hij groot is! 

Moe van het feesten, viel hij in slaap… ’s morgens deed hij 
zijn ogen open en lag hij in zijn eigen bed, in zijn eigen kamer 
met in de hoek, zijn kasteel met prinsen en prinsessen, 
ridders en paarden… 

 
OPTREDEN VAN 2DE KLKL MET JUF KATHLEEN: 
RIDDERS EN PRINSESSEN 
 
 
 
 



2/ de 4kls zitten terug bij de kist, opa roept hen, de kinderen 
komen en halen vlug uit de kist: een SMURFJE. Kijk opa, wij 
hebben een smurfje gevonden in de kist. 
Opa vertelt:  
Oja, dat smurfje, geweldig dat dat nog in de kist ligt! 
Kennen jullie de smurfjes? Dan weet je dat de smurfjes er 
blauw uitzien, dat ze zo groot zijn als 3 appels op elkaar, 4 
vingers hebben, een klein staartje en een witte slappe muts 
op hun hoofd hebben. Dat wist ik allemaal niet toen ik klein 
was…tot er op een dag zo’n klein smurfje bij mij op de kamer 
stond…ik wist niet wat ik zag…ja echt waar, zo’n klein 
smurfje! Ik sprong van het schrikken op mijn bed! Maar het 
kleine smurfje begon te wenen, en toen ik zag dat het 
smurfje lief was, had ik het op mijn schoot genomen. Het 
smurfje begon tegen mij te praten, dat hij de andere smurfjes 
kwijt was, ik dacht, ojee, nog smurfjes?? Ik vroeg of ze met 
veel waren, en ja hoor, er zijn veel smurfjes! Maar hoe kwam 
het smurfje dan hier terecht vroeg ik. Het smurfje zei dat ze 
in Smurfenland wonen, maar dat Gargamel achter hen 
aanzat. Grote Smurf had toen een tovertrucje uitgevoerd, 
en toen waren ze plots in mensenland!  
En ja toen was het smurfje dus plots bij mij op mijn kamer! 
Terwijl het smurfje vertelde, kwamen er plots langs alle 
kanten smurfjes in mijn kamer, ze kwamen hun vriendje 
halen!  
En toen vertrokken ze allemaal naar Smurfenland!  
En of het nu echt waar was of niet, dit knuffeltje heb ik 
later gekregen en nooit meer weg gedaan! 
 
OPTREDEN VAN DE 3DE KLKL MET JUF RUTH: DE 
SMURFEN 
 
 



°EINDE: oma en opa gaan samen op het podium en kijken in 
de kist…er ligt nog een oude muziekplaat in van Louis Neefs, 
ze zetten het op (doen alsof ;)) en het lied ‘de poppenstoet’ 
wordt gespeeld! 
Alle klassen komen terug als een stoet uit de kleine zaal en 
gaan zo op zoek naar hun oma en opa 
 
 
 
 
 
 
 


