
Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) 
Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. 

 
 
Kerstfeest met Rudolf 
 
Kerstmusical voor de onderbouw. 
 
Het toneel stelt voor een huiskamer. Er staat een mooi versierde boom. 
In de huiskamer staat ook een bank. Vader moeder, opa en oma en drie kinderen 
zitten gezellig bij elkaar. De kinderen zitten b.v. wat te tekenen. Een vredig 
tafereeltje. 
 
 
Openingliedje: Lekker knus met de boom en de lampjes aan 
   En een liedje zingen voor het slapen gaan 
   ’t is kerstmis tingelingeling 
   van je kling klokje kling klingeling 
   van je kling klokje kling 
 
   Sinterklaas is alweer naar huis gegaan 
   En de kerstman zal gauw weer voor ons staan 

’t is kerstmis tingelingeling 
   van je kling klokje kling klingeling 
   van je kling klokje kling 
 
    

en we trekken de mooiste kleren aan 
   voor we allemaal samen aan tafel gaan 
   ’t is kerstmis tingelingeling 
   van je kling klokje kling klingeling 
   van je kling klokje kling 
 
   tingeling tingeling kling klokje kling. 
 
 
Na het liedje klinkt de bel 
 
 
OPA:  Hee, de bel. Iedereen is er toch al? 
OMA:  (wijst iedereen aan)  Johan (vader )Marijke (moeder) Joris, Tim,Ineke 

(kinderen)  en opa natuurlijk. En ik, ik ben er ook. 
  Ja, we zijn er allemaal. 
VADER: Vreemd op kerstavond. 
 De bel gaat weer. 
INEKE: Misschien is het de kerstman wel! 
MOEDER: Nee, die heeft het veel te druk op kerstavond! 
 De bel gaat weer, nu ongeduldig 
TIM: Moeten we niet gewoon open doen? 
VADER: springt overeind  Ja, natuurlijk. Doet de deur open. 



  Nee maar, Kerstman, wat een verrassing! 
ALLEN: ’t Is de kerstman! 
KERSTMAN:zwakjes  Ho ho ho… ha ha ha… 
ALLEN: Ha ha ha? 
KERSTMAN:Ha ha ha …..tsjie! 
MOEDER: O jee, de kerstman is verkouden! 
 Kom ga even lekker zitten ze leidt de kerstman naar de bank. 
KINDEREN: Hebt u ook cadeautjes meegebracht, kerstman? 
OPA: Kinderen! Foei! Zie je dan niet dat de kerstman ziek is?  
OMA: Kinderen die vragen worden overgeslagen! 
VADER: Wilt u  een lekker kopje soep, kerstman? 
MOEDER: Daar knapt u misschien van op! 
KERSTMAN:Ha ha ha… 
JORIS: Dat is toch helemaal niet grappig?  
KERSTMAN:Ha ha ha… 
INEKE: Hij zit ons gewoon uit te lachen! 
KERSTMAN:Ha ha ha… 
TIM: Een lekker kopje soep ! 
KERSTMAN:Ha ha ha..tsjie! 
 Snuit zijn neus in een grote zakdoek. Kijkt de kring rond en zegt met 

zwakke stem  Heel lief van jullie, een sopje koep, maar ik moet verder. 
De bakjes moeten onder de pomen.. hij probeert op te staan, maar valt 
weer terug in de bank. Hij is te zwak. 

MOEDER: U kunt helemaal geen pakjes rondbrengen, U bent ziek! 
OMA: voelt aan de kerstmans hoofd U hebt koorts! 
VADER: Ik ga de dokter bellen! 
 Pakt telefoon en kiest nr. Hallo dokter, met meneer van Vliet, 

Lijsterbesstraat 22. Ik heb de kerstman hier. ……. Nee, dat is helemaal 
niet leuk….. Waarom niet? ….Wel, hij is ziek. Kunt U alstublieft snel 
komen? ………. O, u bent toevallig in de straat ? 

 Dat komt goed uit. Tot zo! 
 Hij komt er aan! 
 
 De bel gaat 
OPA:  Dat is snel! 
TIM:  Ik doe wel open. Doet open en komt terug met de dokter en de zuster. 

Hier is hij, op de bank! 
DOKTER: Zo, daar is de zieke. Doet U de mond maar eens open en zeg A 
KERSTMAN:Ho ho ho! 
ZUSTER: Nee, A! 
KERSTMAN:Ho, Haa 
DOKTER: Ik zie het al de keel is helemaal rood! 
 Doet U de baard eens omhoog, dan kan ik even luisteren  pakt de 

stethoscoop Even diep zuchten.. 
KERSTMAN:doet braaf en zucht  
DOKTER: U heeft het flink te pakken! Zuster, geeft u de kerstman eens een prik, 

daar zal hij van opknappen! 
KERSTMAN:Nee! Preen gik  geen prik. Dat zoet deer, doet zeer! 
ZUSTER: U wilt toch snel beter worden? Stroopt zijn mouw op en geeft hem een 

prik. 



DOKTER: Zo, en nu een paar dagen in bed blijven en dan bent u weer de oude! 
KERSTMAN:Ik kan niet een paar dagen….. bed….Hij valt in slaap 
DOKTER: Kom, zuster, we gaan weer. Er wachten nog een hoop patiënten op 

ons. 
 Loopt de kamer uit met de zuster  
DOKTER EN ZUSTER: Goedenavond!  
ALLEN: Dag dokter, dag zuster! 
 Ze staan allemaal bezorgd om de kerstman heen. Moeder haalt een 

deken en legt die over hem heen. 
 De bel gaat.. 
VADER: De dokter is zeker iets vergeten gaat opendoen.  
 Nee, ja ..maar  … Jongens, er staat hier een kudde rendieren op de 

stoep! Tegen de rendieren.  Ja, maar hoor eens, het is hier geen 
dierentuin! 

RENDIEREN: Laat ons erdoor! We weten dat jullie hier de kerstman verstoppen! 
VADER: Wij verstoppen helemaal geen kerstman!  
RENDIEREN: Laat ons erdoor! Zij duwen vader opzij en stormen de kamer binnen. 

De familie gaat achteruit, maken plaats voor de rendieren. Zij gaan om 
de kerstman heen staan. 

 Kerstman! Wij zijn hier ! Kom nou, word nou wakker! 
TIM: Hij is ziek. 
INEKE: Hij slaapt 
JORIS: Hij moet in bed blijven van de dokter! 
RENDIEREN: Maar dat kan toch niet! De pakjes moeten bezorgd! 
 Geen kerstfeest zonder kerstman! 
 
 
Liedje 2   Dat kan toch niet 
   Een kerst zonder kerstman 
   Dat kan toch niet 
   Hij ligt ziek in bed 
    
   Dat kan toch niet 
   Het feest is verpest dan 
   Dat kan toch niet 
   Uit is de pret! 
 
   Slapen kan het hele jaar 
   Toe, word nou wakker! 
   Zie hem nou eens liggen daar, 
   Ach die arme zieke stakker!  

 
Dat kan toch niet 

   Een kerst zonder kerstman 
   Dat kan toch niet 
   Hij ligt ziek in bed 
    
   Dat kan toch niet 
   Het feest is verpest dan 
   Dat kan toch niet 



   Uit is de pret! 
 
   Alles gaat nu mis dit jaar 
   Kijk hem daar dromen 
   Wie legt nou de pakjes klaar 
   Onder al die dennenbomen? 
 
   Dat kan toch niet 
   Een kerst zonder kerstman 
   Dat kan toch niet 
   Hij ligt ziek in bed 
    
   Dat kan toch niet 
   Het feest is verpest dan 
   Dat kan toch niet 
   Uit is de pret! 
 
 
RENDIEREN: Kerstman! Wakker worden! 
KERSTMAN: snurkt een paar keer hard, draait zich om en slaapt verder. 
RENDIEREN: Wat moeten we nou doen? 
RENDIER 1: De kinderen zullen heel teleurgesteld zijn! 
RENDIEREN: Ja, heel teleurgesteld! 
RUDOLF: Ja, maar.. 
RENDIEREN: Nu even niet Rudolf! 
RENDIER 2:  Geen kerstfeest dit jaar! 
RENDIEREN:Nee, geen kerstfeest! 
RUDOLF: Ja maar, ik.. 
RENDIEREN: Nu even niet Rudolf! 
RENDIER 3: En wij zijn dat hele eind voor niets komen lopen! 
RENDIEREN: Ja, voor niets komen lopen! 
RUDOLF: Ja, maar.. 
RENDIEREN: Nu even niet Rudolf! 
OPA:  Dat kan niet! Ik heb een idee:  Ik speel voor kerstman dit jaar! 
OMA:  Ja, maar,   hoe wou je dat doen? 
OPA:  Ik heb nog mijn mooie rode ski jack.. 
INEKE: Ik ga het meteen halen! 

Zij gaat af. Rudolf staan een beetje beteuterd aan de zijkant van het 
toneel.Ineke weer terug met jas. 

OPA:  trekt jas aan. Zo, lijk ik al een beetje op de kerstman? 
ALLEN: Nee, niet echt! 
OPA:  teleurgesteld Wat is er niet goed dan? 
TIM:  Je moet nog een muts 
INEKE: En een baard 
JORIS: En een dikke buik 
MOEDER: Maar dat is toch geen probleem! Zij gaat af 
RUDOLF: Ja, maar ik zou toch.. 
ALLEN: Nu even niet, Rudolf! 
MOEDER: terug met kussen, pluk watten en muts. 
 



Liedje 3  Opa zal de kerstman zijn 
   Falderie faldera falderopsasa 
   In de heldere maneschijn 
   Falderie faldera falderee. 
 
   Hup, zijn rode jasje aan 
   Falderie faldera falderopsasa 
   En die baard zal jou goed staan 
   Falderie faldera falderee, 
 
   Opa, mag ik mee 
   Met jou in de arrenslee, 
   Nee, jij kunt er niet meer bij, 
   Nee, jij kunt niet mee met mij. 
 
   Opa zal de kerstman zijn 
   Falderie faldera falderopsasa 
   In de heldere maneschijn 
   Falderie faldera falderee. 
 
   Hup, zijn rode jasje aan 
   Falderie faldera falderopsasa 
   En die baard zal jou goed staan 
   Falderie faldera falderee, 
 
 
MOEDER: Zo, klaar! Wat vinden jullie ervan? 
ALLEN: Tja, hij lijkt er wel op… 
OMA:  Zeg eens ho ho ho! 
OPA:  Ho ho ho! 
RENDIER 4: Lijkt helemaal niet op de kerstman. 
RUDOLF: Ja, maar..als ik.. 
ALLEN: Nu even niet, Rudolf! 
RENDIER 5: Leuk bedacht, opa, maar je lijkt helemaal niet op de kerstman.  
ALLEN: Nee, je lijkt helemaal niet op de kerstman! 
RUDOLF: Ja maar, als ik.. 
ALLEN: Nu even niet, Rudolf! 
RUDOLF:  boos Nu even niet, Rudolf, nu even niet. Nu moeten jullie eens even 

allemaal luisteren! 
ALLEN: schrikken van Rudolf. Ze zijn stil en luisteren. 
RUDOLF: MIJN NEUS! 
ALLEN: Jouw neus? Wat is er met jouw neus? 
RUDOLF: Mijn neus is heel bijzonder! 
ALLEN: Ja, bijzonder rood! 



 

Samenvatting van een deel van de musical:     
 Rudolf lost het probleem van de zieke kerstman op. 

 
 
KERSTMAN: Wel, Rudolf, dat wist ik niet. Ik ben erg trots op jou! 
  Dat heb je knap gedaan! Maar nu moeten we snel aan het werk! 

Opa kerstman, helpen jullie even zelf de cadeautjes voor jullie onder de 
boom leggen? 

OPA:  Dat doen we graag. Familie af en weer op met pakjes. 
KERSTMAN: En jullie naar buiten, rendieren! Hup voor de slee! Ho ho ho! 
RENDIEREN:af 
KERSTMAN: Jullie bedankt voor de goede zorgen en tot volgend jaar! 
FAMILIE: Dag kerstman! Bedankt voor de cadeaus en tot volgend jaar! 
TIM:  Mag ik al mijn cadeautje openmaken? 
VADER: Niets daarvan. Morgenochtend zoals elk jaar! 
OMA:  Wat een vreemde kerstavond was dat! 
 
Slotliedje zelfde als openingsliedje. 


