
De ananasboot



  Karel Appel staat ongeduldig te wachten. 
  ‘Waar blijft toch dat vliegtuig?!  
  Het heeft reeds twee uur vertraging.  
  Dit vind ik niet leuk meer!’

    MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
    - Wie is er al eens met het vliegtuig op vakantie geweest?  
      Leuk/niet leuk? Waarom wel/niet?
    - Moest je toen ook zo lang wachten?  
      Vond je dat leuk/niet leuk? Waarom?
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Appel wacht op Mien en Fien Ananas. De tweelingzusjes komen op bezoek.  
Ze wonen in het verre Brazilië. Tussen Brazilië en België ligt een grote zee.  
Daar kan je met de fiets nooit over. Zelfs met de tractor van Boer lukt dat niet.

MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
- Wat is de blauwe kleur tussen België en Brazilië? 
- Hoe kunnen we in Brazilië geraken zonder natte voeten te krijgen?
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‘Daar is het vliegtuig.
  
En daar is Mien Ananas. Het lijkt wel een filmster!
  
Maar, waar is Fien? Waar is je zus?’
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Mien begint te huilen. ‘Fien en ik hadden ruzie. Fien vindt het niet kunnen dat we met 
het vliegtuig komen. Niet goed voor de lucht, zegt ze. De boot is veel beter, zegt ze. 
Maar ik hou van vliegen! En dus stapte Fien op de boot, en ik op het vliegtuig.  
En nu ben ik Fien kwijt! Wat moet ik nu doen?’ 

 MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
 - Waarom is een vliegtuig niet goed voor de lucht?  Hier kan je helpen door te  
   verwijzen naar de witte strepen (uitlaatgassen) die vliegtuigen soms in de lucht  
   achterlaten.
 - Wat kan er dan gebeuren?  Hier mogen ze gerust even fantaseren.

‘Tja,’ zegt Karel Appel, ‘dat is een moeilijke. Maar ik weet raad! Mijn neef Bio Appel is 
heel erg slim. Zijn ras bestaat reeds zeer lang. Bovendien wordt hij niet ziek van al die 
troep die Boer op mijn boom spuit, dus kan hij goed nadenken. We stappen naar Bio!’

 MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
 - Waarom wordt Karel Appel ziek van al die troep die boer op zijn boom spuit?
 - Wat is dat dan voor troep?
 - Wat is het verschil tussen Karel Appel en Bio Appel?
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‘Tja,’ zegt ook Bio Appel, ‘dat is een moeilijke. Maar ik weet raad. 
Laten we naar de haven gaan. Daar meren alle grote boten uit verre landen aan. 
Wie weet vinden we Fien Ananas daar wel.’

  MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
  - Wie is er al eens in een haven (van Antwerpen) geweest?
  - Wie is er al eens op een boot geweest? Een grote/kleine? 
  - Ben je dan ook meegevaren? Waarop heb je gevaren (rivier, plas, zee, …)? 
    Waar naartoe?



5



Samen stappen de vrienden naar de haven. Wat is die groot! 
Er liggen wel honderd boten. 

‘Oeioeioei! Hoe moeten we Fien hier ooit terugvinden?’ sakkert Mien. 
‘Dat los ik wel op.’ zegt Bio Appel. 

‘Zie je die grote letters daar hangen? Elke letter staat voor een land. 
Zo staat de A voor Amerika, de F voor Frankrijk, de N voor Nederland. 
En omdat Brazilië met een B begint, moeten we op zoek naar de …’ ‘B!’ 
juichen Karel Appel en Mien Ananas in koor.
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Algauw vinden ze waar de boot uit Brazilië ligt. De boot is zeer hoog en zeer 
lang. Daar kunnen wel honderd huizen in! In de buik van de boot ruikt het lekker. 
Dat is de geur van rijpe ananassen. Zij zijn duidelijk klaar om te worden verkocht 
en opgegeten. Jammie!

  MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
  - Wie heeft er al eens ananas gegeten? Vond je het lekker/niet lekker?
  - Rook die ananas ook zo lekker? Of niet? Hoe zou dat dan komen, 
    denk je (rijp/niet rijp)?
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‘Daar is Fien!’ zegt Mien. ‘Fieeen! Mieeen!’ 
De zusjes vallen dolgelukkig in elkaars armen. ‘Wat heb ik jou gemist!’ 
roepen ze in koor (want dat doen tweelingen nu eenmaal).
 
Mien en Fien zijn helemaal niet boos meer. 
Ze zijn alleen maar blij terug bij elkaar te zijn.
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Fien vertelt honderduit over haar avonturen op de ananasboot. 
Stiekem is Mien een beetje jaloers. Dan is het vliegtuig maar saaie boel.
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‘Weet je wat Fien? De volgende keer ga ik mee met de boot. 
Dat is beter voor de lucht. En zijn we de hele tijd bij elkaar.’ 
En lachend lopen de vier vrienden de haven uit.

  MOGELIJKE ACTIES EN UITDAGINGEN
  - De klas maakt een fruitspies of fruitsla. Ananas mag er eventueel wel bij. 
   Samen gaan we naar de markt. We kiezen voor fruit dat niet met het vliegtuig   
   naar hier reisde. 
  - Hoe komen we te weten of onze ananas met de boot dan wel met het vliegtuig  
   naar hier reisde?  logo vliegtuigje op etiket/vragen aan de marktkramer
  - Kunnen we een fruitsla maken met fruit dat helemaal niet ver reisde? 
   Waar vinden we fruit uit onze eigen omgeving (schooltuin, eigen tuin, fruitboer 
   in de buurt, …).
  - Trek het thema open en maak een slaatje met groenten van hier en van het 
   seizoen.
  NOOT: Karel Appel heeft echt bestaan! Hij was een veelzijdig kunstenaar die deel 
  uitmaakte van de Cobra-groep. Meer informatie over Karel Appel vind je via Google.
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              De ananasboot

DOELGROEP: 1ste kleuters – 1ste leerjaar

FIGURANTEN

- MIEN ANANAS: lijkt op een filmster (grote hoed, zonnebril, bloemenkrans, egards, …).
- FIEN ANANAS: is duidelijk een tweelingzus van Mien, maar wat meer bescheiden. Voor haar wat minder blingbling. 
- KAREL APPEL: met landbouwershoed en bolletjeshalsdoek. Ziet er een beetje pips/moe uit.
- BIO APPEL: is duidelijk familie van Karel. Blaakt van gezondheid.
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