
Toneellezen, zó doe je dat

❶  Lees het verhaal en kijk welke rol je leuk lijkt.

❷  Overleg met elkaar wie welke rol leest.

❸  Oefen je eigen rol en bedenk hoe je leest.

❹  Oefen het verhaal samen.

❺  Lees het met elkaar op zijn mooist en mét geluiden. 

Rollen

①  Verteller

②  Jin, de broer van Kato

③  Kato, het zusje van Jin 

④  Cemal 

⑤  Papa

Je stem

Je voeten

Een takje

Een kraan

Een pleister

Een telefoon

Een bel

Geluiden

Tip
Echte geluiden maken mag ook!  

1



Verteller  Jin en zijn zusje Kato zijn uit hun flat de weg naar het bos opgegaan.  
Ze zijn al ver van huis. Zover gaan ze nooit. Ze zoeken dennenappels  
voor hun kerststukje.      

Jin  Wow, moet je kijken! Hier liggen veel dennenappels! 

Kato  Daar, kijk dan, daar bij dat huis staan 1, 2, 3… 6 dennenbomen.  
Kom, daar liggen vast ook hele grote dennenappels!

Verteller  Het huis ziet er eng uit. Donker. Er brandt geen enkel lichtje. 

Jin  Wat een eng huis, hè? Kijk! Ik zie iets achter het raam…

Kato  Ik wil hier weg. 

Verteller  Maar Jin ziet iets.  
Dapper loopt hij naar het raam.   
 

Jin  Kom eens kijken, Kato.  
Het is niet eng.  
Kijk dan, mooie plaatjes!

Kato  Zijn het tattoos? 

Jin  Ja, Tato Cemal staat hier!   
 Tato, dat rijmt op Kato!

Kato  Ta-toe moet je zeggen.  

 Tatoe Cemal. 
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Cemal  Wie roept mij? Wat moet dat daar?

Jin  Aaaah, snel, wegwezen!

Kato  Ja snel, kom mee!           

Jin  Kato, pas op! Pas op, een tak!   

Kato  Oefff, oooh, au!

Jin  Kato! Gaat het? 

Kato  Oooh, mijn knie! Bloed!

Jin  Snel, ga staan. We moeten hier weg!

Kato  Nee, au-au!

Cemal  Wat gebeurt daar allemaal?

Jin  Niks, meneer. We wilden alleen dennenappels zoeken…

Kato  En toen struikelde ik, au-au!

Cemal  Hmm, dat ziet er niet goed uit. Wacht hier!  

Jin  Wat gaat hij doen, Kato? Is hij boos? 

Kato  Ik weet het niet… au-au!
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Cemal        Zo, daar ben ik weer. Hoe heet je, kind?

Kato  Kato, meneer. 

Jin  En ik heet Jin.

Cemal  Ik ben Cemal. Maar dat wisten jullie vast al. 

Jin  Tato Cemal!   

Cemal  Tattoo Cemal. Zo heet mijn tattoo-winkel. 

Verteller  Cemal doet iets op de wond. Wat is het? Kato durft niet te kijken.

Kato  Au, dat prikt!

Cemal Haha, ja, dat heb je met tattoos. Zo, de pleister erop en klaar! 

Kato  Maar, maar wat…

Cemal  En nu naar huis, jullie! 

Jin  Kom op, Kato. We gaan! Dag meneer!       

Kato  Het prikt echt heel erg! Heb ik nu een tattoo?  
Wat zeg ik straks tegen papa en mama?

Jin  Best leuk toch! Kom, schiet op!        
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Papa  Ha jongens, zijn jullie daar eindelijk! Het eten is al klaar!

Kato  Hmm, pasta! Lekker! 

Papa  Eerst handen wassen.       
Maar… Kato, wat zie je eruit! 

Jin  Ja, ze heeft een tato, pap!   

Kato  En Cemal zei…

Papa  Cemal? Zijn jullie bij Tattoo Cemal geweest?  
Kinderen mogen helemaal nog geen tattoos!

Kato  Ik kon er niks aan doen! Ik was gevallen en toen kwam Cemal. Hij prikte...

Papa  Laat zien!

Jin  Ik trek de pleister er wel af.   

Kato  Au! 
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Dit verhaal word je aangeboden door Jules Plus en Eduforce.

Jin  Kijk, een tato!     Van een kerstboom. Dat wil ik ook! 

Papa  Het is een nep-tattoo! Wat een mooie!

Jin  O ja, kijk. Je kunt hem er zo afpeuteren. Ik wil een echte!

Papa  Haha, niks ervan! Maar weet je wat we doen?  
We vragen Cemal of hij mee wil eten. 

Verteller     Papa belt Cemal.  
Hij bedankt hem voor zijn hulp en de mooie nep-tattoo.  
En ook vraagt hij hem te komen eten. 

Papa     Daar is hij al! Aan tafel allemaal! 

Jin  Ha, dan geven we Cemal zo ook een nep-tato.    
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