
Paasvakantie – Boerderij 

Personages 
Een boer 

• West-Vlaams accent 
• Denkt dat hij de baas, maar eigenlijk de boerin de broek 
• Heeft een snor, een overall en botten  
• Kan soms agressief worden om kleine dingen 

 Een boerin 

• Limburgs 
• Loopt constant met een emmer (en eventueel een krukje) 

rond 
• Heeft vaak iets over haar hoofd, lijkt soms vrij oud 
• Lijkt heel lief, maar is eigenlijk heel bazig. Het kot is te 

klein als zij haar zin niet krijgt 
Boerenkind 1 

• Heel onhandig � stopwoordje: sorry 
• Laat van alles gebeuren 

o Koeien laten lopen 
o Schuur per ongeluk in brand gestoken 
 

Boerenkind 2 

•  (Te) slim, vaak zelfs betweterig  
• Voelt zich te goed om op de boerderij rond te lopen 
• Valt/stapt door toeval vaak in de modder � Niet weer hé! 

o Iedereen heeft botten aan behalve hij/zij 
• Zaagt veel 

Een paard 

• Grappig (zoals in Disneyfilms) 
• Grote mond, klein hartje 

o Stoere bink, maar eigenlijk toch heel gevoelig 
• Durft eigenlijk toch niet veel 

Een koe  

• Altijd aan het eten 
• Loom, lui, traag, …  
• Vergeetachtig 

Een schaap 

• Traag van begrip 
• Heeft het altijd te warm 
 

Reuzenspin 

• Ziet altijd alles en weet alles 
• Maakt de kinderen een beetje bang 
• Is eigenlijk heel lief � niet begrepen spin 

Een varken 

• Enthousiast 
• Naïef 
• Rollen in de mopper, ligt net iets te vaak op de grond 

Een insect 

• Maakt altijd irritante geluiden 
• Is eigenlijk ook gewoon irritant: niemand vindt hem leuk  

Een hond 

• Blij en energiek 
• Blijft altijd bij 1 iemand plakken gedurende een dag (zodat 

het kan wisselen)  
• Constant aan het hijgen/heel veel aan het zweten � heeft 

niet zo’n goede conditie 

Een kat 

• Sluw 
• Luistert nooit  
• Arrogant, uit de hoogte 



Een vos 

• Wilt al de kippen opeten; moordlustig 
• Sluw 
• Onhandig (waardoor hij zichzelf altijd verraadt)  

Een inspecteur  
• Komt de boerderij controleren 
• Frans accent 
 

Gebeurtenissen 
• Een inspecteur komt de boerderij controleren, maar er gaat daarvoor vanalles mis 

o Een deel van de boerderijdieren is weggelopen 
o De kippen komen in opstand 
o De oogst is mislukt 

• Er komt een meisje/jongen met een merrie op bezoek 
o Het paard wordt verliefd op de merrie en de boerenkinderen op de eigenaar  
o (Eventueel: merrie blijkt vermomde ezel te zijn)  

• Ze hebben iets fout gedaan en een heks heeft een van de boerenkinderen in een dier veranderd  
• Een van de dieren is zwanger/krijgt een kindje  

Spelideeën 
• Een deel van de boerderijdieren is weggelopen/verdwaald/ontvoerd: de kinderen moeten de boer helpen om ze te 

vinden.  
• Battle tussen de boerenkinderen om het hart van de eigenaar van de merrie te veroveren (Stratego, smokkelspel, 

laddercompetitie, …)  
• Het paard helpen om de merrie te veroveren  
• De boer beslist om het een open boerderij te maken, dus er moet veel gedaan worden om het bezoekersvriendelijk te 

maken. 

Tips 
• Maak een rode draad doorheen de week. Bijvoorbeeld: mensen die elkaar niet verstaan � “Wat zegt ge?” wordt nogal 

vaak herhaald.  



Paasvakantie – Chicken Run 

Personages 
Dommekip 

• Is dom  
• Loopt overal tegen 
• Stopwoordje “Huh?” 

Mopperhaan 
•  Loopt altijd aan gekruiste armen rond 
• “Ik wil dat niet doen, ik heb daar geen zin in. Dat is stom. 

Ga weg. Pfff”. + altijd aan het zuchten 
• Liedjes maken hem blij + een kat 

Brilkip 

• Betweter 
• Voelt zich te goed  

 

Grote haan 

• Haantje de voorste 
• Bazig 
• Slim 

Muziekhaan 

• Stoer 
• Loopt de hele tijd met een box/ukelele/… rond 
• Heeft wel succes bij de dames 

Bakkerhaan 

• Moet eigenlijk altijd door (“ik moet eigenlijk eten gaan 
maken”) 

• Zijn eten wordt altijd gestolen door fopkip 
Dramakip/Divakip  
• À la Carmen van F.C. de kampioenen/Kwebbel van 

kabouter Plop 
• Nieuwsgierig, wilt altijd alles weten, een roddeltante 
• Stopt NOOIT met praten, maar dan ook echt nooit 

Johnnyhaan  
• Altijd zijn spieren aan het tonen 
• Zonnebril: constant aan, ook al is hij binnen 
• Stoefer 
 

Huilkip 

• Huilt om alles/altijd 
• Veel te emotioneel 
• Stemmingswisselingen  
 

Fopkip 

• Haalt altijd mopjes uit 
• Ook gemene mopjes, net iets te ver � zorgt voor 

problemen 
• Stottert 
 

Een boer 

���� Kijk voor inspiratie bij het thema “Boerderij” 
Een boerin 

���� Kijk voor inspiratie bij het thema “Boerderij” 

Extra boerderijdieren 

���� Kijk voor inspiratie bij het thema “Boerderij” 

Gebeurtenissen 
• Kippen komen in opstand, willen een revolutie. Mopperkip denkt dat het niet gaat lukken. 



• Ze hebben iets fout gedaan en een heks heeft een van de kippen in een worm veranderd. Hopelijk wordt hij/zij niet 
opgegeten door de andere kippen! 

• Er komt een nieuwe haan in de boerderij (Johnnyhaan) en die eist alle aandacht op. Alle kippen vinden hem geweldig, 
behalve de hanen 

• Het eten van de bakkerhaan is weer eens gestolen, maar dit keer heeft fopkip het écht niet gedaan.  
• Een van de dieren is zwanger/krijgt een kindje  

Spelideeën 
• Kinderen moeten Mopperkip blij maken/overtuigen om mee te doen met de opstand. 
• Een deel van de kippen is veranderd in een worm: de kinderen moeten voorkomen dat de andere kippen hem/haar 

opeten. 
• Zoek uit hoe je mopperkip blij maakt (mogelijke oplossing: liedjes)  
• Hanengevecht 
• Het eten van de bakkerhaan is weer eens gestolen, maar dit keer heeft fopkip het écht niet gedaan. Zoek uit wat er 

gebeurd is.  

Tips 
• Maak een rode draad doorheen de week. Bijvoorbeeld: mensen die elkaar niet verstaan � “Wat zegt ge?” wordt nogal 

vaak herhaald.  
 


