Toneelstuk
Kleine Bever en de Echo

Rolverdeling ´Kleine Bever en de Echo´
Verteller:______________________________________

Kleine Bever:__________________________________
Eend:_________________________________________
Otter:_________________________________________
Schildpad:_____________________________________
Kikker:________________________________________
Zwaan:________________________________________
Wijze oude bever:_______________________________
Echo:_________________________________________

Eendje 1:______________________________________
Eendje 2:______________________________________
Eendje 3:______________________________________
Eendje 4:______________________________________

Lid van de beverfamilie 1:________________________
Lid van de beverfamilie 2:________________________
Lid van de beverfamilie 3:________________________
Lid van de beverfamilie 4:________________________
Lid van de beverfamilie 5:________________________
Lid van de beverfamilie 6:________________________

Kleine Bever en de Echo
(CD A MJD dans, nr. 26)
Duur: 2 minuut 13.
Kleine Bever is op het podium
Eenden zijn op het podium
Verteller:
Aan de oever van een groot water woonde kleine Bever.
Hij had geen broertjes. Hij had geen zusjes.
Maar wat nog veel erger was: hij had geen vriendjes.
Niet één!!!!!!
Hij was helemaal alleen.
De andere dieren hadden wel vriendjes. Kijk maar naar die eenden daar, die zijn
samen aan het spelen. (de eenden zijn in het water aan het spelen)
(CD A MJD dans, nr. 7)

Kleine Bever was dus alleen. Zo vreselijk alleen, dat hij ervan moest huilen. (Kleine
Bever begint te huilen).
Eerst zacht, toen harder, en daarna heel erg hard.
Wat was dat voor een vreemd geluid? Het leek wel of er aan de overkant van het
meer iemand met hem meehuilde….
Kleine Bever hield op met huilen. (Kleine Bever stopt met huilen) Hij luisterde. Het
huilen aan de overkant hield op.
Kleine Bever was weer alleen.
“Boehoe!” snikte de Kleine Bever.
“Boehoe!” snikte de stem aan de overkant.
“Waahaa!” huilde Kleine Bever
“Waahaa!” huilde de stem aan de overkant.
Kleine Bever hield op met huilen. (Kleine Bever stopt met huilen)
“Hallo!” riep hij.
“Hallo!” riep de stem aan de overkant.
“Waarom huil je zo?”, vroeg Kleine Bever.
“Waarom huil je zo?”, vroeg de stem aan de overkant.
Kleine Bever dacht even na, en toen riep hij:
“Ik ben zo alleen. Ik wil een vriendje”.

“Ik ben zo alleen”, zei de stem aan de overkant. “Ik wil een vriendje”.
(CD A groep 1 , MJD Muziek, nummer 9) De eenden gaan af.
Verteller:
Kleine Bever kon zijn oren niet geloven. Daar aan de overkant woonde iemand die
net zo verdrietig was als hij. Iemand die een vriendje wilde! Vlug klom hij in zijn boot
en voer het meer op. (Eend komt op)
Het meer was groot.
Kleine Bever voer een heel eind.
Toen zag hij een eend, die rondjes zwom, helemaal alleen.
“Ik ben op zoek naar iemand die een vriendje wil”, zei Kleine Bever. “Moest jij soms
zo huilen daarnet?”
“Ik heb niet gehuild,” zei de eend. “Maar een vriendje wil ik wel.”
“Dan zal ik je vriendje zijn”, zei Kleine Bever.
“Ga je met me mee?”
En de eend klom in de boot.
Otter komt op.
Ze voeren een heel eind met zijn tweetjes. Toen zagen ze een otter langs de oever
trippelen – helemaal alleen.
“We zijn op zoek naar iemand die een vriendje wil,” zei Kleine Bever.
“Moest jij soms zo huilen daarnet?”
“Ik heb niet gehuild,” zei de otter. “Maar een vriendje wil ik wel.”
“Dan zullen wij je vriendjes zijn”, zeiden Kleine Bever en de eend. “Ga je met ons
mee?”
En de otter zwom mee met de boot.
Schildpad komt op.
Ze voeren een heel eind met zijn drietjes. Toen zagen ze een schildpad op een rots
in de zon – helemaal alleen.
“We zijn op zoek naar iemand die een vriendje wil,” zei Kleine Bever.
“Moest jij soms zo huilen daarnet?”
“Ik heb niet gehuild,” zei de schildpad. “Maar een vriendje wil ik wel.”
“Dan zullen wij je vriendjes zijn”, zeiden Kleine Bever, de eend en de otter. “Ga je
met ons mee?”
En de schildpad zwom mee met de boot.
(CD A groep 1 , MJD Muziek, nummer 52)
Kikker komt op.
Ze voeren een heel eind met zijn viertjes. Toen zagen ze een kikker langs de
waterkant springen.
“We zijn op zoek naar iemand die een vriendje wil,” zei Kleine Bever.
“Moest jij soms zo huilen daarnet?”

“Ik heb niet gehuild,” zei de kikker. “Maar een vriendje wil ik wel.”
“Dan zullen wij je vriendjes zijn”, zeiden Kleine Bever, de eend, de otter en de
schildpad. “Ga je met ons mee?”
En de kikker zwom mee met de boot.
Zwaan komt op.
Ze voeren een heel eind met zijn vijven. Toen zagen ze een zwaan in het water
zwemmen.
“We zijn op zoek naar iemand die een vriendje wil,” zei Kleine Bever.
“Moest jij soms zo huilen daarnet?”
“Ik heb niet gehuild,” zei de zwaan. “Maar een vriendje wil ik wel.”
“Dan zullen wij je vriendjes zijn”, zeiden Kleine Bever, de eend, de otter, de
schildpad en de kikker. “Ga je met ons mee?”
En de zwaan zwom mee met de boot.
Beverhutje wordt op het podium gezet. De beverfamilie komt op.
Ze voeren een heel eind met zijn zessen, tot aan de overkant van het grote meer.
Daar woonde een hele beverfamilie.
Kijk ze zitten bij de waterkant en daar staat de wijze oude bever, bij het huis van
modder en takken. Kijk maar hoe de bevers aan het werken zijn ((CD A groep 1 ,
MJD Muziek, nummer 31)
“We zijn het hele meer rondgevaren. We zoeken iemand die heel hard huilde,” zei
Kleine Bever.
“Maar de eend was het niet, de otter en de schildpad ook niet en de kikker en de
zwaan evenmin. Wie was het dan wel?”
“Het was de echo”, zei de wijze oude bever.
“Waar woont de echo?” vroeg Kleine Bever.
“Aan de overkant van het meer”, zei de wijze oude bever.
“Waar je ook bent, de echo is altijd aan de overkant van meer. Als jij verdrietig bent,
is de echo dat ook. En als jij blij bent, is de echo het ook”.
“Hoe kan ik hem vinden?” vroeg Kleine Bever.
“Ik wil zijn vriendje zijn. Hij heeft geen vriendjes. Niet een. Net als ik.”
“En ik dan?” vroeg de eend.
“En ik dan?” vroeg de otter.
“En ik dan?” vroeg de schildpad.
“En ik dan?” vroeg de kikker.
“En ik dan?” vroeg de zwaan.
“Dat is waar”, zei Kleine Bever verbaasd, ik heb nu een heleboel vriendjes”.

En hij was zo blij dat hij het nog een keer riep - heel hard: “Ik heb nu een heleboel
vriendjes!”
En aan de overkant riep de stem: “Ik heb nu een heleboel vriendjes!”
“Zie je wel”, zei de wijze oude bever. “Als jij blij bent, is de echo blij.
Als jij vriendjes hebt, heeft hij ook vriendjes.”
“Hoera!” riepen ze allemaal tegelijk.
En de echo riep terug: “Hoera!”
(CD A groep 1 , MJD Muziek, nummer 51)

De kinderen buigen
Eerst de beverfamilie
Wijze oude bever
Eenden
Schildpad, zwaan, kikker, otter, eend
Kleine bever
Echo

Nodig
-

Bomen (berging)
Steen (kist met grijs ervoor)
Boot
Water (Blauw kleed)
Camouflagenetten
Waterplanten (kisten met groen ervoor)
Huisje voor de wijze oude bever
Bruin kleed (eiland)
Waterlelies (groen en wit papier)
Evt. roeispaan (karton, bruin beschilderd)

Knutselactiviteiten
1.
2.
3.
4.

Muts met bever oren
Muts voor de otter
Groene kroon voor de kikker
Witte band voor de zwaan

-

Waterlelies maken.
Bevers knutselen van een Wc-rolletje als versiering van het podium.
Tekeningen maken n.a.v. het verhaal.

