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Informatiepakket schoolmusical Stichting Lach voor een Dag 

Junior  redt  de  school 

Op een geweldige manier het schooljaar afsluiten, en daarmee ook nog Stichting 'Lach voor een 

Dag'  steunen? Bestel dan nu de schoolmusical 'Junior redt de school'! 

Hartelijk dank voor uw interesse in de schoolmusical ‘Junior redt de school’! In samenwerking met 

theaterproducent Van Hoorne Entertainment biedt Stichting Lach voor een Dag de basisscholen, 

geheel gratis,  een spetterende, groep-acht musical aan. Een musical vol vrolijke liedjes. Naast een 

leuk script en coole muziek behoort een workshop van een professionele acteur ook tot de 

mogelijkheden.  Van de klas of school wordt verwacht dat zij in actie komt voor de stichting. De 

opbrengst hiervan gaat geheel naar Stichting Lach voor een Dag.  

 

Wie zijn wij? 

Stichting ‘Lach voor een Dag’ is een initiatief van theaterproducent Van Hoorne Entertainment. De 

stichting is opgericht omdat veel kinderen in Nederland helaas niet altijd in de situatie verkeren om 

regelmatig te lachen, bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte. Daarom organiseert stichting ‘Lach 

voor een Dag’ een complete dag uit naar het theater, waarop het kind even alle zorgen kan vergeten 

en kan lachen. Niet alleen die ene dag, maar elke keer wanneer hij of zij terugdenkt aan dat mooie 

moment. Want een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. 

  

Wat doen we? 

Omdat elk kind anders is, wordt elke dag ‘op maat’ georganiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de interesses en situatie van het kind, waar de nadruk ligt op ‘mogelijkheden’ en niet op 

‘beperkingen’. Om de dag zo speciaal mogelijk te maken, wordt het kind als een echte VIP 

behandeld. Zo wordt er bijvoorbeeld gezorgd voor een mooie prinsessenjurk of een stoere outfit, een 

bijzonder vervoersmiddel en wordt de VIP de hele dag begeleid, bijvoorbeeld door zijn of haar 

persoonlijke lakei. In het theater wachten nog meer verrassingen, zoals een kijkje achter de 

schermen, een ontmoeting met de cast of een uitgebreid snoepjesbuffet. Uiteraard mogen onze 

kleine vrienden hun ouders, broertjes, zusjes en anderen die hen dierbaar zijn meenemen! 
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Gratis schoolmusical – actie Lach voor een Dag 

Om deze mooie dagen mogelijk te maken, is uiteraard geld nodig. Daarom heeft Stichting Lach voor 

een Dag, in samenwerking met Van Hoorne Entertainment, deze schoolmusical gemaakt. De musical 

wordt gratis aangeboden maar de voorwaarde is wel dat de klas of school een actie opzet voor 

Stichting Lach voor een Dag.    

De voorstelling is geschreven door kinderboekenschrijver Mark Haayema. Naast zijn kinderboeken 

‘De held van alle helden’, ‘Joep!’, ‘Vriendelijke Draak’, ‘Oma mag ik mijn pop terug?, ‘Sterrenwachter’ 

en de verwachte ‘Kwijt’, ‘Uit je duim’ en ‘De overkant’, schreef hij ook twee series van de Telekids-

serie ‘Jul & Julia’ en het script van de voorstelling ‘Kikker is verliefd’. De muziek is afkomstig van de 

huiscomponisten van Van Hoorne Entertainment, die de muziek componeerde voor onder andere 

Doornroosje De Musical, Assepoester De Musical, Sneeuwwitje De Musical en de Tv-serie van Jul en 

Julia. 

Bij het bestellen van het schoolmusical-pakket krijgt uw klas, het script, de docentenhandleiding en 

de muziekbanden digitaal toegestuurd. Daarnaast is het mogelijk om een  musical-workshop te laten 

verzorgen op school door één van de acteurs van Van Hoorne Entertainment.  Aan deze workshop 

zitten kosten verbonden te weten € 245,00. De kinderen krijgen acteertips, zangtips en tips met 

betrekking op de musical gegeven. 

 

Informatiepakket 

In dit informatiepakket geven wij u graag een voorproefje van wat u kunt verwachten van de 

spetterende, groep-acht musical ‘Junior redt de school’. Zo leest u in dit pakket een tweetal scènes 

uit het tekstboek van de voorstelling en een demo van het openingslied. Daarnaast vindt u meer 

informatie over het aantal rollen en rolverdeling, de lengte van de voorstelling en de hoeveelheid 

liedjes. Heeft u naar aanleiding van dit document vragen of wilt u het volledige pakket van ‘Junior 

redt de school’ bestellen? Neemt u dan contact met ons op met Stichting Lach voor een Dag via de 

gegevens op de afsluitende pagina van dit pakket. Wij wensen u veel leesplezier! 
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Junior  redt  de  school 
Het verhaal 

Het einde van het schooljaar is bijna in zicht voor de leerlingen van basisschool de Korenbloem. Alle 

toetsen zijn gemaakt en de rapporten zijn geschreven. Iedereen verheugt zich op de laatste weken 

school, die voor groep 8 vaak in het teken staan van leuke dingen doen. Zoals je klaslokaal opruimen, 

afscheidsbriefjes schrijven en natuurlijk het lang verwachte weekendje logeren op school. Maar dit 

jaar blijkt er iets vreemds aan de hand te zijn. Sommige leerlingen gedragen zich eigenaardig. Heel 

vreemd. En wat heeft dat nieuwe winkeltje in het dorp te maken met deze duistere gebeurtenissen? 

Als de hulp ingeroepen wordt van Junior worden de handen ineen geslagen om het laatste weekend 

van school toch vrolijk af te sluiten. Maar of dat lukt? 

 

Een vrolijke, spannende schoolmusical voor de hele klas. Met grijze bejaarden, geestige griezels en 

vooral heel veel vrolijke meezingers! De held uit het verhaal is Junior. Deze vrolijke vriend van 

Stichting Lach voor een Dag, zal een vrolijke twist geven aan de voorgaande schoolmusicals! 

 

Fragment tekstboek 

 

We zien een leeg klaslokaal. 

Er staan stoelen en tafeltjes op het toneel. 

De bel gaat. 

1. Schoolbel 

Meester komt op 

2. Lied De laatste week (lied) 

Meester:  De schoolbel heeft geklonken 

Kom allemaal maar binnen. 

De laatste week van het jaar 

gaat nu beginnen. 
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Nog een week in het klaslokaal 

Nog 1 week met elkaar 

Nu op de basisschool 

Maar straks naar het middelbaar 

 

De leerlingen komen opgerend 

 

Allen:   ’t is het eind van het jaar 

Ja nog eventjes maar 

En dan zijn we hier klaar voor het feest. 

Jaja, iedereen is binnen. 

Tijd om te beginnen. 

Sta maar op en doe met ons mee 

En dan gaan we lekker springen 

met z’n allen zingen. 

Wie heeft er al een spannend idee. 

En dan sluiten we het jaar af, met z’n allen bij elkaar 

Lang gewacht, in groep acht. 

Dit is het einde van het jaar! 

 

Lot:   Ik weet nog goed mijn allereerste schooldag. 

Ik was een jaar of vier. 

Rianne:  Ik kon niet schrijven of een letter lezen. 

maar dat leerde ik hier! 

Roos:   En toen leerden we ook rekenen 

In groep zes van juffrouw Saar 

Allen:   En met aardrijkskunde, gym en taal 

Leerden wij het allemaal 

 

Jaja, iedereen is binnen. 

Tijd om te beginnen. 

Sta maar op en doe met ons mee 

En dan gaan we lekker springen 

met z’n allen zingen. 

Wie heeft er al een spannend idee. 

want dan sluiten we het jaar af, met z’n allen bij elkaar 

Lang gewacht, in groep acht. 

Dit is het einde van het jaar! 
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Er is gelachen, maar ook als je soms verdrietig was. 

mocht je je tranen laten zien, hier bij ons in de klas. 

Op onze basisschool ben je nooit alleen. 

We tellen af van 10 tot 1. 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 

 

Jaja, iedereen is binnen. 

Tijd om te beginnen. 

Zijn jullie allemaal klaar? 

En dan gaan we lekker springen 

met z’n allen zingen. 

Het duurt nu echt nog eventjes maar. 

En dan sluiten we het jaar af, met z’n allen bij elkaar 

We gaan nu maar, de laatste week, 

en dan is het echt klaar. 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 

 

De meester klapt in z’n handen en iedereen gaat zitten. 

Meester:  Zo, kinderen… 

Loes steekt haar vinger op. 

Meester:  Zeg het maar Loes 

Loes:   Meester, mijn moeder zegt dat als ik 

naar de middelbare school ga, dat ik dan geen kind 

meer ben… 

Meester:  Oh is dat zo? 

Nou, jullie zitten nog een week op de Korenbloem, 

dus nu zijn jullie gewoon nog lieve kleine kinderen. 

Allen:   Hahaha 

Meester: Maar zoals jullie weten gaan we in deze laatste week 

nog even heel hard werken! 

Allen:   Aaaaaah…?! 
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Jurgen:   Maar meester, we zouden… 

Meester:  En waar is jouw vinger Jurgen? 

Jurgen steekt zijn vinger op 

Jurgen:   Hier meester! 

Meester:  Zeg het maar Jurgen… 

Jurgen:   We zouden toch de hele week alleen maar leuke 

dingen doen? 

Meester:  Dat doen we ook. 

Maar voor leuke dingen moet je ook hard werken. 

En vandaag beginnen we met ‘iets leuks doen voor een 

ander!’ 

Allen:   Een ander? 

Meester:  Juist! 

We gaan straks allemaal naar Avondrood. 

Kelly:   Maar meester…dat is een bejaardentehuis! 

Meester:  Dat klopt Kelly! 

Vorige week hebben jullie allemaal opgeschreven wat 

jullie later willen worden. En in huize Avondrood zitten 

allemaal oude mensen die al iets zijn geweest. 

Dat lijkt me super leerzaam! 

Ruth:   Maar ik weet het niet zeker 

Merel:   Wat niet? 

Ruth:   Wat ik wil worden.. 

Merel:   Wat heb je dan opgeschreven? 

Ruth:   Ik twijfel nog een beetje tussen de kapster van Justin 

Bieber of de stylist van Justin Bieber. 

Allen:   Hahaha 
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3. Lied Later als ik groot ben 

 

Tijdens het lied wordt het toneel omgebouwd naar het bejaardentehuis 

Er komen 6 bejaarden opgerold met rollator en rolstoel. 

 

Opa Rimpel:  Het is toch wat? 

Oma Bel:  Wat? 

Oma Krul:  Hij zegt dat het wat is! 

Opa Bril:  Ja maar wat is wat? 

Opa Rimpel:  Nou dat wij hier maar zitten…. 

Oma Bel:  Ik lig niet te pitten! 

Oma Krul:  Hij zegt zitten! Niet pitten! 

Oma Bel:  Je hoeft niet zo te schreeuwen! 

Opa Grijs:  Waar blijft de koffie? 

Oma Grijs:  Het is al zes over twaalf. 

Opa Grijs:  Ja en we krijgen altijd om vijf over twaalf een bakkie. 

Oma Krul:  Ze hebben het vast weer druk. 

Opa Rimpel:  Waarmee? 

Oma Krul:  Gewoon met dingen 
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4. Lied Grijs & Verrimpeld 

 

In het lied blijken de ouderen toch een stuk vitaler als men denkt. 

Meester komt het tehuis binnen. 

De kinderen volgen hem op hun tenen. 

 

Meester:  Goedemorgen oude van dagen. 

We zijn hier vandaag met groep 8 van de Korenbloem. 

En het leek me een goed idee dat de kinderen van u 

horen hoe het is om te werken en om ouder te worden. 

Oma Bel:  Om koud te worden? 

Oma Krul:  Oud te worden! 

Oma Bel:  Oh…ik heb het anders best warm. 

Oma Grijs:  Nou wat enig. 

Meester:  De kinderen hebben allemaal een vraag voorbereid. 

Ruben! 

Ruben komt naar voren met zijn briefje en stelt zijn vraag 

 

Ruben:   Toen jullie naar de middelbare school gingen, 

wist u toen al wat u ging worden? 

Opa Rimpel:  School? Ik ging niet naar school. 

Mijn opa was varkensboer. 

Mijn vader werd dus ook varkensboer 

En ja dus zat er voor mij niks anders op… 

Ruben:   Oh, dus u werd ook.. 
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Opa Rimpel:  Bakker. 

Ruben:   Ah…oke. 

Meester:  Dank je wel Ruben…Rianne! 

 

Rianne komt naar voren met zijn briefje en stelt haar vraag 

 

Rianne:  Welk vak vond u het belangrijkste op de 

middelbareschool? 

Oma Krul:  Welk vak? 

Opa Grijs:  Vak-antie! 

Allen:   Hahaha! 

Oma Grijs:  Nee, zij bedoelt welk schoolvak. 

Oma Krul:  Oh zo! Dan denk ik geschiedenis.  

Je kunt zoveel leren van dat wat er is gebeurd. 

Meester:  Precies! En daarom zijn we ook hier.. 

Hoe verder? 

De leerlingen ontdekken iets vreemds in het tehuis. 

In de pauze op school praten ze erover door. 

Ze onderzoeken wat er aan de hand is. 

Tijdens het onderzoek in de laatste week van het 

schooljaar ziet meester Bas sommige vrolijke kleurrijke 

kinderen veranderen in sombere grijze kinderen. 

Het blijkt dat in de kelder van het verzorgingstehuis 

hele duistere praktijken plaatsvinden. 

In dat laboratorium zijn de oudjes namelijk bezig om de 

eeuwige jeugd te krijgen. 

Hiervoor is (naast wat andere vreemde ingrediënten) 

iets heel belangrijks nodig. Namelijk ‘de glimlach van 

een kind’. Lukt het de leerlingen van groep 8 om deze 

‘criminele’ ouderen te verslaan met behulp van Junior 

te verslaan? 
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Tijdsduur: 55 minuten 

Aantal rollen: 15 – 23 tekstrollen. Groepsscènes zijn uit te breiden naar eigen inzicht. 

Aantal liedjes: 8 

Rolverdeling: 

1- Meester Bas 

2- Junior 

 

Leerlingen (kan worden uitgebreid) 

3- Lot 

4- Rianne 

5- Ruben 

6- Jurgen 

7- Ruth 

8- Kelly 

9- Merel 

 

Ouderen (kan worden uitgebreid) 

10- Opa Rimpel 

11- Oma Bel 

12- Oma Krul 

13- Opa Bril 

14- Opa Grijs 

15- Oma Grijs 
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Variabele rollen 

16- Politie 1 

17- Politie 2 

18- Directeur Tehuis 

19- Burgemeester 

20- Vrouw van de Burgemeester 

21- Heks 1 

22- Heks 2 

23- Hond 

‘Junior redt de school’ bestellen? 

Wilt u het schooljaar afsluiten met een geweldige musical en daarmee niet alleen uw publiek maar 

ook heel veel zieke kinderen in Nederland aan het lachen maken? Neem dan snel contact op met 

Stichting Lach voor een Dag!  

Inhoud pakket 

Als u bij ons de schoolmusical aanvraagt, ontvangt u: 

• Script (digitaal als Word-bestand) 

• Orkestbanden + ingezongen demo’s (digitaal als MP3 bestanden) 

Prijs 

De Musical is geheel gratis! Wel gaat de stichting er van uit dat de musical wordt opgevoerd en dat 

de klas of school in actie komt voor Stichting Lach voor een Dag waarvan de opbrengst in zijn geheel 

naar de Stichting gaat. Optioneel is bij te boeken een workshop door één van de acteurs van Van 

Hoorne Entertainment. De kosten hiervan zijn € 245,00.  

 

Contactgegevens 

Adres: Postbus 146 

3360 AC Sliedrecht 

Telefoon : 0184 417 066 

E-mail: info@lachvooreendag.nl 
 

WWW.LACHVOOREENDAG.NL 
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