Poppenkastverhaal bij thema “Ik geef wat je nodig hebt ” bij de vertelling van de Wonderbare
spijziging.
Nodig: 2 poppen (kees en Karel), een kladblokje of stapel papieren en een microfoon
Het NOS nieuws van 10 uur
Kees: (komt op) Hallo jongens en meisjes. Fijn dat jullie er zijn. Hoe gaat het met jullie? Hoe laat is
het eigenlijk?
Oeps dan is het tijd voor het NOS nieuws.
Kees (maakt het geluid van het NOS begin ): Goedenavond dames en heren, dit is het NOS nieuws
van zondag 22 juli van 10 uur. Eerst de hoofdpunten van het nieuws:
1. Op camping Scheldeoord is zojuist de zondagclub begonnen. Er zijn veel blijde kinderen.
(geluidje)
2. In Israël is een grote menigte mensen bijeen bij het meer van Galilea, hierover straks meer.
3. De weersverwachting: Heel de week zal het 30 graden worden, heerlijk strandweer. Op de
stranden zal een laag sneeuw vallen, zodat de kinderen fijn een sneeuwpop kunnen maken.
Maar nu eerst over de menigte in Israël bij het meer van Galilea.
Rond 9 uur vanmorgen, hebben grote aantallen mensen zich onverwacht verzameld op een heuvel.
De politie is bang dat de menigte, die is uitgegroeid tot meer dan 5.000 mannen uit de hand zal
lopen.
De mensen zijn al zo lang bij elkaar dat ze uitgehongerd zijn en de politie kijkt wat er aan de hand is.
Ah, daar komt juist een politieagent in beeld. Agent Karel. Dag Karel. Jij bent daar op die heuvel in
Israël geweest. Vertel ons eens iets meer.
Karel: Ja, daar boven op de heuvel staat een man te praten en iedereen luistert naar hem…
Kees: Ik begrijp dat de mensen hier al heel lang staan?
Karel: Ja, dat klopt. De meeste mensen zijn al 8 uur achter elkaar op de heuvel en ze beginnen
honger te krijgen.
Kees: Wat gaat de politie nu doen?
Karel: Tja zolang alles rustig gaat, wachten we maar even af. Eerder kunnen we toch niets doen.
Kees: Hoeveel mensen denk je dat er zijn?
Karel: Nou, ik heb alleen de mannen geteld. En dat zijn er al zeker 5000. Maar er zijn ook nog heel
veel vrouwen en kinderen die heb ik nog niet eens meegeteld.
Kees: Hoe is dit allemaal vanmorgen precies begonnen? Waar zijn die mensen nu vandaan gekomen?
Karel: Nou, dat is op dit moment nog niet allemaal precies duidelijk. Ook niet wat er allemaal aan de
hand is. Dat zul je aan iemand anders moeten gaan vragen. Ik ga snel terug naar het meer van Galilea

want toen ik net wegging zag ik dat de mensen in groepen op het gras gingen zitten. Ik wil graag
weten wat er verder gaat gebeuren.
Kees: Dat begrijp ik. Wij zullen iemand ander zoeken die ons meer kan vertellen. Dag Karel.
Karel: Dag Kees.
Kees: Zeg juffrouw, weet u niet meer van wat er daar in Israël gebeurt?
Juf: Ja, ik weet wat er aan de hand is. Zal ik het jullie straks vertellen?
Kees: Dat is goed. Dan ga ik weer ander nieuws op zoeken voor het NOS van 11 uur. Tot ziens.
Dag kinderen.

