Hoge nood
Flip de Beer in een luchtballon
Kinderen spelen met ballonnen die gevuld zijn met helium. Ze hangen er speelgoed aan, een
lepeltje en dan is het tijd voor Flip de Beer. Flip is best zwaar dus er zijn heel veel ballonnen
nodig maar het lukt...Flip vliegt de lucht in! Gelukkig hebben de kinderen een touwtje aan
hem vast gemaakt en kan hij niet echt wegvliegen.
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪
Hallo allemaal. Vandaag gaan we iets leuks doen met ballonnen. Hier hebben we wat
spulletjes. Hier gaan we kijken of die willen vliegen. Vliegen? Ja, we gaan kijken… En dan
moeten jullie maar even zeggen wat je denkt dat het makkelijkst omhoog. Deze. …of deze
dingen met een ballon de lucht in kunnen. En wat denk jij? Deze! Tja, waarom die? Deze zijn
de lichtste. Ja, dat is een klein dingetje.
Nou, we beginnen natuurlijk met hoeveel ballonnen om te kijken of het gaat? Dan maken
we er een ballon aan vast. Waar beginnen we mee voor de sprinkhaan? Eerst maar… Eerst
maar één ballon. Eerst maar eentje, is dat goed? En dan kijken of ie gaat vliegen. Ja! Zo! Die
vliegt hoog! Met één ballon! Die ging hard! Wow! Mooi zeg! Had je dat gedacht? Nee, dat had
ik niet gedacht.
Leg eens neer. Een lepel. Zo, houd jij ‘m vast Leo? Hoeveel ballonnen heb je daarvoor nodig?
Die vliegt ook! Hé, wat goed! Hoeveel zitten er nou aan vast? Precies wat jij gezegd had:
drie. Drie ballonnen ja.
Hoeveel ballonnen denk je dat we hiervoor nodig hebben? Oh, die is wel zwaar hoor, een
hagedis. Acht. Acht, houd jij ‘m vast, Thea? Heb je daar acht voor nodig? 1, 2… loslaten. Kijk,
oh. Wat gebeurt er nu? Huh, hij staat op zijn neus. Het lukt toch niet. Hij is niet helemaal in
de lucht. Zullen we er nog een ballonnetje bij doen? Ja. Daar moet wel wat bij. Dan gaan we
‘m lanceren. Kijken of ie nou gaat vliegen. Ja! Met iets meer ballonnen kan ie vliegen.
Wat goed weer van jullie!
En ik wil ook wel vliegen jongens! Maar dan gaan we wel effe naar buiten hè, anders kom ik
met mijn hoofd misschien tegen het plafond aan. Hoeveel ballonnen heb je voor mij nodig?
Want ik ben heel zwaar hoor. Houd jij ‘m nou vast? Ik ben een zware beer. David, kijk, dit is
de haak, die moet achter zijn sjaal. Ja. Daar is zijn sjaal. Kan je dat? Voorzichtig vastmaken
hoor, niet in mijn keel doen! Oh, we gaan vliegen! Ik wil alleen niet heel hoog vliegen, goed?
Zit ie?
Oh, ja, het lukt! Ja! Jongens, ik vlieg nou heel hoog. Ik ga naar Engeland! Maar ik kom zo
terug hoor! Joehoe! Dit is heel leuk! Dag!

