De kippendief
door Nellie de Kok

samenvatting
In de bibliotheek staan allerlei mooie boeken. Aan de kinderen wordt
gevraagd wat voor boeken je daar allemaal kunt lenen. Kaatje werkt in de
bibliotheek en merkt dat er een boek weg is. Ze denkt dat de vos het boek
meegenomen heeft.
In de supermarkt zijn ook nog 4 potten jam gestolen. Meneer uil denkt
zelfs dat de vos kippen heeft gestolen van de boer.
De politie gaat op onderzoek uit.
Hoe zit het nu? Heeft de vos de kippen gestolen?
Een poppenkastspel voor kinderen vanaf 3 jaar.
Poppen: Verteller (je kunt zelf bepalen welke pop of persoon je daarvoor
kiest), Kaatje (een juffrouw in de bibliotheek), een politieman,
een uil, de vos
Je kunt kiezen voor 1 of 2 poppenkastspelers in de poppenkast.
2 spelers in de poppenkast.
Speler 1: verteller, politie
Speler 2: Kaatje, de uil en de vos
Voorwerpen: Klein stripboekje, klein prentenboekje, klein boekje met op
de omslag een kip, groen zakje (knikkerzak), klein potje (rolletje papier)
Achtergrond: boeken en een bos
Duur: ongeveer 10 minuten
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De kippendief
Verteller:Weet je waar ik gisteren liep, in de bieb, ja in de bieb. Weten
jullie wat voor boeken je daar kunt lenen? (voorleesboeken,
prentenboeken, stripboeken, informatieboeken,
sprookjesboeken, leerboeken, kijkboeken, doeboeken) Ik was
gisteren dus in de bieb en Kaatje, dat is een mevrouw die daar
werkt, staat aan de balie. Ze helpt je als je dat wilt om de
boeken te scannen. Oh, daar komt ze net aan.
(de verteller verdwijnt)
Kaatje:

Ja, dan scan ik de boeken. Het pasje en de boeken leg ik op een
plaat.. Maar, weet je wat er is gebeurd? Ik ben een boek kwijt.
Tja, dat gebeurt ook wel eens. Maar het was zo’n mooi boek. Het
ging over kippen. Over hoe ze uit het ei komen en dan opgroeien
tot lekkere malse kippen. Er stonden hele mooie plaatjes in van
kippen en hanen. En nu ben ik het kwijt. Ik had het al speciaal
apart op een tafel gelegd, omdat meneer vos gisteren vroeg of ik
een boek over lekkere malse kippetjes had. Ik heb vandaag niet
gezien dat hij het heeft opgehaald. En nu is het boek van de
kippen weg. Ik snap er niets van. Oh, dag meneer van de politie.
Ik zie dat u een boek wilt lenen.

Politie:

Ja, dat klopt, een stripboek met allerlei plaatjes en bij elk plaatje
staan letters, woorden en zinnen. Maar scan het boek maar
gauw Kaatje, want ik moet snel weer achter de boeven aan.

Kaatje:

Oh, wat zegt u nu, is er iets ernstigs gebeurd?

Politie:

Nou en of. In de winkel zijn vandaag 4 potten jam gestolen.

Kaatje:

Het is toch niet waar? Wat moet iemand nu met 4 potten jam?

Politie:

Tja, dat weet ik echt niet.

Kaatje:

Eh…, kinderen, moet ik dat van mijn boek nu ook vertellen. Ik
zal het toch maar doen. Weet je, meneer van de politie. Ik ben
vandaag een boek kwijt geraakt. Een boek over kippen.

Politie:

Het is toch niet waar? Wat moet iemand nu met een boek over
kippen?

Kaatje:

Tja, dat weet ik echt niet.

Politie:

Gestolen bedoel je?
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Kaatje:

Ik ben bang van wel. Ik zou het voor meneer Vos klaar leggen.
Maar ik heb niet gezien dat hij het heeft opgehaald. En in mijn
computer staat ook niet dat iemand het heeft geleend. Het boek
is gewoon weg.

Politie:

Ik zal het meteen noteren, dan ga ik ook op zoek naar jouw
boek. Dag Kaatje.

Kaatje:

Dag meneer van de politie. Jee, het is toch te gek. Een boek
gestolen en 4 potten jam. Wat kun je daar nu mee doen? Ojee,
ik moet heel erg plassen, ik ga even naar het toilet. Ik ben zo
terug.

Uil:

Opgepast, opgepast, boeken in de boekenkast. Zo ik heb hier
wel een leuk boek. Een prentenboek. Nu moet ik het nog even
scannen. Hoe moet dat ook al weer? Hé, waar is Kaatje nu?
Weten jullie waar Kaatje is? De w.c., het toilet, op de poepdoos.
Opgepast, opgepast, Kaatje stinkt en poept en plast. Ha, ha, ha.
Die vind ik goed. Ik zal maar netjes blijven wachten. Dat hoort
zo hè. Ik mag toch niet zo maar weg lopen. Ha, daar is ze al.

Kaatje:

Ha meneer de uil, ik hoorde u in de gang al lachen. Ik dacht die
heeft vast een heel erg leuk boek gevonden, klopt dat?

Uil:

Eh, nou, kijk, ja, eh, oeps. Jazeker ik heb hier een erg leuk
prentenboek dat ik wil lenen.

Kaatje:

Zal ik het voor u scannen of wilt u het zelf doen?

Uil:

Nee, doe jij het maar.

Kaatje:

Hebt u het al gehoord? Er wordt gestolen.

Uil:

Het is toch niet waar? Wat hebben ze dan gestolen?

Kaatje:

Een boek over kippen en 4 potten jam.

Uil:

Een boek over jam en 4 potten kippen?

Kaatje:

Nee, nee, een boek over kippen en 4 potten jam.

Uil:

Wat moeten ze daar nu mee?

Kaatje:

Tja, dat weet ik echt niet.

Uil:

Oh, maar nu we het over kippen hebben, dan moet ik je nog iets
vertellen. Luister goed. De boer, weet je wel, die van de varkens
en de kippen. Die boer probeert er toch van alles aan te doen om
3

er voor te zorgen dat de vos zijn kippen niet steelt. Nou, dat is
altijd nog goed gelukt. Soms krijgt de vos een bezem naar zijn
kop. De ander keer weer een hark. En daar wordt de vos dan
heel boos om. Nu vloog ik vanmorgen over het bos. Toen ik naar
beneden keek zag ik de vos met een grote groene zak sjouwen.
Ik kon niet zien wat er in zat. Ik was een klein beetje
nieuwsgierig, dus ik ben wat lager gaan vliegen en boven hem
op een tak gaan zitten. Ik hoorde hem tegen de zak praten. Hij
zei: Eindelijk lekkere kippetjes, nu ga ik jullie opeten.
Kaatje:

Wat zeg je daar, maar dan heeft hij de kippen van de boer
gestolen.

Uil:

Vast en zeker. We moeten het maar snel doorgeven aan de
politie.

Kaatje:

Dan ga ik met je mee. Ik sluit de bibliotheek, want het is toch al
5 uur. We lopen meteen naar het politiebureau.

einde zichtversie
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