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Voorwoord
Waar staat eigenlijk het standbeeld voor de persoon die het schrijven uitgevonden heeft?
Nergens? Vreemd, hij of zij heeft dat honderduit verdiend! Het was zo’n enorme stap vooruit voor
de mensheid! Vanaf dat moment konden we afspraken gaan vastleggen en later nog ‘ns nakijken
of we het goed onthouden hadden. We konden via het schrijven met elkaar ‘praten’ over grote
afstanden; ’n brief hield de woorden wel vast. Het maakte zelfs mogelijk informatie achter te laten
voor de mensen die na ons zouden leven, soms wel voor duizenden jaren later!
We gingen bijzondere gebeurtenissen opschrijven, het leven van buitengewone mensen
vastleggen en verhalen die al héél lang van mond tot mond waren gegaan op papier zetten.
’n Heel aparte stap was het toen iemand startte met het zelf verzinnen van mooie, boeiende,
spannende, ontroerende en komische verhalen en die ging noteren. En dat ’n wildvreemde lezer
zo’n verhaal dan ook mooi, spannend, boeiend, ontroerend en komisch vinden kon was ’n
geweldige ontdekking! Het vroeg om meer en nóg meer; tot op de dag van vandaag!
Al die schrijvers die dat zijn gaan doen hebben moeten leren hóe ze dat het beste konden doen
want je kunt het niet zomaar van het ene op het andere moment! Er op jonge leeftijd al mee aan
de slag gaan is dé truc; beleven hoe prachtig het is jouw gedachten op papier tot leven te laten
komen is ’n fantastische ervaring! Misschien huist er in jou wel ’n geweldige schrijver!
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Sinds 2013 wordt voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Oisterwijk en Moergestel de
schrijfwedstrijd georganiseerd. Ruim 300 kinderen nemen dit jaar weer deel!
Doel is de fantasie en creativiteit van kinderen te stimuleren zodat ze hun eigen wereld kunnen
scheppen en deze leren omzetten in een verhaal.
Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat kinderen dit leren en zetten fantasie en schepping van
het verhaal dan ook centraal. Op taal- en spelfouten letten we minder. Om deze reden en om
recht te doen aan de verbeeldingskracht van de kinderen zijn de originele versies van de verhalen
in deze tekst opgenomen. ‘Foutjes’, daar lezen we nu ‘ns lekker overheen!
De Schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur in
samenwerking met de Bibliotheek Oisterwijk / Moergestel en Natuurlijk Gezond Oisterwijk in
samenwerking met de basisscholen. Stichting Trappaf Beheer onderstreepte de doelstelling
volkomen en subsidieerde met ’n mooi bedrag. We danken alle betrokkenen voor hun inzet!
Bestuur van Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur,
Kees van Dongen
Marya Hüsstege
Dré van hal
Désirée Evers

Juryrapporten
De jury van de Jeugd Schrijfwedstrijd Oisterwijk stond voor ’n moeilijke opgave maar
slaagde erin ‘n “Goed-Beter-Best”-beoordeling vast te stellen. Alle inzending werden
met plezier gelezen, onderstaande drie kwamen als sterksten uit de bus. Op 1 eindigde
“De Tijdmachine” van “De Bienekebolders”, op 2 “Avontuur uit het verleden” van “De
Coppele” en op 3 “De mega, supersonische, geniale tijdmachine…” van De Kikkenduut.
Hieronder ’n beknopte versie van de juryrapporten:

-

-

De Tijdmachine.
Diverse schrijvers, groep 7/8 De Bienekebolders,
Origineel, fantasievol, goed geschreven, volwassen woordkeus.
Het verhaal begint meteen met een sterke, spannende opening.
Er is aandacht voor het veel voorkomende pestgedrag met als gevolg een rit in een
tijdmachine, die de hoofdpersoon Stan naar verschillende tijdperken brengt, met een goed
indruk van hoe het er in die bepaalde tijd aan toe ging.
Origineel slot: met een souvenir uit elk tijdperk is Stan de pesters de baas en is zijn
probleem op een vindingrijke manier opgelost.

Een avontuur in het verleden.
Babette Vingerhoets, groep 8 De Coppele
- Een fantasievol, spannend, prettig geschreven verhaal met een grappige plottwist en een
originele inleiding.
- Moderne insteek dat ook vrouwen ridders kunnen zijn: zo komt ook meteen het thema
‘genderneutraliteit’ aan de orde.
- Het verhaal geeft een goede reden om vooral veel te lezen, want door te lezen kun je
zomaar in een andere wereld terecht komen!

-

-

De mega, supersonische, geniale tijdmachine…
Tim de Vries, groep 7/8 De Kikkenduut
Goede schrijfstijl, goede zinsopbouw. (Wat opvalt is dat zelfs de moeilijkste woorden en
termen foutloos zijn geschreven).
Origineel en spannend verhaal, goed doordacht en met leuke zelfgemaakte tekeningen.
De eerste helft van het verhaal is geweldig, maar de periode bij de Romeinen had wat
uitgebreider beschreven mogen worden. Tim heeft zich wel goed verdiept in de tijd van de
Romeinen en gebruikt zelfs Latijnse zinnen!
Het einde is spannend want er wordt ons een vervolg beloofd!
Winnaar “De Bienekebolders”, gefeliciteerd met het door jullie behaalde resultaat! Maar
tevens voor alle deelnemers; van harte proficiat met het bezit van verbeeldingskracht,
fantasie en de lef om je gedachtes aan het papier toe te vertrouwen!
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HET WINNENDE VERHAAL VAN DE SCHRIJFWEDSTRIJD OISTERWIJK 2020
OBS De Bienekebolders – Groep 7/8
Schrijvers: Teun, Guusje, Guus, Floris H, Lenny, Jim,
Huub, Jasper, Daan, Eline, Noortje en Julot

De tijdmachine.
Stan rent naar huis. Bang en bezweet, achterna gezeten door de drie pesters
uit zijn klas. De pesters halen hem langzaam maar zeker in. Angstig kijkt hij
om zich heen. In zijn ooghoek ziet hij het huis van zijn opa. Snel rent hij
daarheen. De deur is op slot, opa is niet thuis. Het kelderraampje staat
echter wel open, snel kruipt hij de kelder in. Zijn opa is uitvinder en de kelder
is normaal gesproken verboden terrein. Bang voor de pesters verstopt hij
zich in iets wat lijkt op een kast.
In de kast valt hij in slaap. Per ongeluk drukt hij op een knop met zijn hoofd
en wordt geteleporteerd naar een andere tijd. Hij heeft zich niet verstopt in
een kast, maar in de nieuwste uitvinding van zijn opa. Een tijdmachine.
Wanneer Stan wakker wordt en de tijdmachine uitstapt, is hij niet meer in
de kelder. Waar hij wel is weet hij niet zo goed, maar hij is blij. Hij is weg bij
de drie pesters.
Stan is terecht gekomen in de prehistorie. Hij besluit op onderzoek uit te
gaan. Wat hij echter niet weet, is dat hij niet alleen is. Net op tijd ziet Stan
dat een T-Rex hem wil aanvallen. In paniek rent hij terug naar de
tijdmachine. Als een gek begint hij op de knoppen te drukken. Wanneer hij
de groene knop indruk schiet de tijdmachine weg.
Met een grote bonk knalt de tijdmachine op de grond. Stan wordt naar
buiten geslingerd. Tot zijn verbazing ziet hij dat hij voor het Colosseum ligt.
Twee wachters grijpen hem vast. En gooien hem in een kleine cel. Voordat
de wachters de deur op slot doen gooien ze nog een arm pantser, een schild
en een zwaard naar binnen. Stan krijgt te horen dat hij zo dadelijk moet
vechten in de arena van het Colosseum. Niet veel later wordt hij
meegenomen naar de arena. Een publiek van wel duizenden mensen kijkt
naar de kleine gladiator in het midden van de grote arena. Stan ziet een reus
van een man op hem afkomen. Hij heeft geen verstand van vechten. In
paniek rent Stan ook maar op de man af. Hij sluit zijn ogen en steekt zijn
zwaard naar voren. Het schild is te zwaar voor hem, hij struikelt, in zijn val
steekt hij de gladiator onbedoeld in zijn hart. Wanneer hij zijn ogen
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opendoet, ziet hij het publiek juichen. Hij heeft gewonnen, krijgt een krans
op zijn hoofd en wordt vrijgelaten. Nog steeds in de war van wat er is
gebeurd, loopt Stan naar de tijdmachine om een nieuwe poging te doen om
thuis te komen. Hij besluit om het arm pantser mee te nemen. De
tijdmachine schiet weer weg.
Hij stapt uit de tijdmachine en ziet dat hij op een boot is beland. Er wordt
heel hard geschreeuwd. Hij ziet ineens Vikingen. De Vikingen roepen dat hij
moet komen helpen. Ze zijn bezig een stad te plunderen en hebben alle hulp
nodig die ze kunnen krijgen. Dus ook de hulp van Stan. Ze geven hem een
Vikinghelm en zetten Stan aan het werk. Stan zweet zich kapot en hij werk
zich kapot. Wanneer hij echter de kans krijgt gaat hij snel terug naar de
tijdmachine. Hij drukt op de groene knop en zzzzoooeemmm, de
tijdmachine schiet weer weg.
Als de tijdmachine weer stilstaat stapt hij naar buiten en hoort vliegtuigen.
Hij kijkt naar boven en ziet bommenwerpers. Hij kiest een kant om op te
lopen en vindt een tentenkamp. Op de tenten staan hakenkruizen. Daar wil
hij natuurlijk niet zijn en hij loopt verder. Na een tijd te hebben gelopen
vindt hij een Nederlands tentenkamp. Hij loopt het tentenkamp binnen en
vraagt of hij mee mag vechten. Dat mag hij. Hij sluit zich aan bij de soldaten
op het slagveld. Algauw wil hij stoppen, maar dat mag hij niet. Wanneer de
strijd voor die dag voorbij is, sluipt hij ’s nachts naar zijn tijdmachine. Hij
drukt weer op de groene knopt en de tijdmachine zoeft weer weg. Stan reist
weer verder richting het heden.
De laatste tijdreis heeft hem weer naar de kelder van zijn opa gebracht. Stan
stapt uit de tijdmachine. Hij is gekleed in het pantser van de gladiatoren,
heeft de helm op van de Vikingen en op zijn rug hangt het geweer dat hij
heeft gebruikt op het slagveld in WOII. Hij rent de kelder uit naar boven,
rent naar de voordeur en ziet de Pesters. De pesters schrikken zich rot. Ze
weten niet hoe snel ze weg moeten rennen. Stan kijkt ze na en barst in
lachen uit. Hij volgt de pesters naar het schoolplein. Eén van de pesters zegt:
`Doe het niet, laat ons met rust. We zullen je nooit meer pesten!’ Stan denkt
na. En zegt: ‘Oké dat is goed, maar jullie zullen ook geen andere kinderen
meer pesten. Begrepen!’ `Ja, Stan, begrepen!’, zeggen de pesters. Met
opgeheven hoofd loopt Stan naar huis. Hij is blij dat alles goed is afgelopen.
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Partners in de ‘Oisterwijk Schrijft Cultuur’ schrijfwedstrijd::
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Basisschool de Coppele - Groep 8
Schrijver: Babette Vingerhoets

Een avontuur in het verleden
Hoi, mijn naam is Katrien. Ik ben 11 jaar. Ik leef nu gelukkig weer in 2020, maar twee dagen
geleden was dat heel anders. Ik heb van mijn avontuur een verhaal gemaakt dat je nu gaat
lezen. Ik hoop dat het spannend genoeg is. Ik wens je veel leesplezier!
Op zondagavond was de familie van Katrien aan het eten. Ze aten nasi. Dat was Katriens
lievelingseten. Na het eten ging ze een boek lezen. Het boek ging over ridders en
jonkvrouwen. Katrien had dat nog nooit gelezen, dus ze was heel benieuwd. Al na de
eerste bladzijde voelde ze een rare kriebel in haar buik. Toen ze tien minuten later opkeek,
zat ze op een vreemd bed dat ze helemaal niet kende. Ze had heel andere kleren aan. Ook
was er een heel andere kast, vloerkleed en bureau. Ze ging op onderzoek uit in de kamer.
In de kast vond ze een ridderpak. Ineens snapte Katrien wat er aan de hand was. Ze was
terechtgekomen in de riddertijd. Toen werd er op de deur geklopt. ´Ridder Karel, komt U
eten? ´, vroeg een deftige stem. ´Ja, ik kom´, zei Katrien met een zware stem. Ze deed het
ridderpak aan, deed de deur open en liep met een jonkvrouw mee. Het ridderpak was
nogal groot. Maar Katrien was ook groot, dus het maakte niet uit. Na een tijdje kwamen
ze in een mooie grote hal. Er stond een tafel die minimaal 10 meter lang was. Ze ging aan

de tafel zitten, net als alle andere 192 ridders. Het was heel licht in de kamer, dus blijkbaar
was het middag. Ze kreeg een bord voor haar neus geduwd. Met aardappels, bieten en
kool. Dat vond Katrien helemaal niet lekker. Ze had ook geen honger, omdat ze al nasi op
had. Na het eten kregen ze les in kamers. Gelukkig zag ze een rooster hangen voor de
nieuwe ridders. Ze moest naar lokaal 138. Ze kwam uit bij een klas met allemaal tafeltjes.
Aan bijna elk tafeltje zat al een ridder. Ze ging snel zitten. Na 5 minuten kwam er een
jonkvrouw binnen. ‘Dag, kinderen. Welkom bij jullie eerste les. Dit zijn de 3 belangrijkste
regels op deze school:
1: Je hebt je ridderpak altijd aan bij een les;
2: Jullie slapen in de slaapzaal;
3: Er zijn geen meisjes toegestaan op deze ridderschool.
‘Oei’, dacht Katrien, ‘hoe kan ik ervoor zorgen dat niemand mij bloot ziet?’ De les duurde
ongelooflijk lang. Eindelijk was het avond en iedereen ging naar de eetzaal. Deze keer
was het eten iets beter dan ’s middags. Erwten, boontjes en kip. Na het eten ging ze maar
naar de slaapzaal. In de kamer was het gezellig druk. Er stonden 4 stapelbedden en 8
kasten. Even een kleine rekensom: 4x2=8. Ze sliepen dus met 8 ridders op een kamer,
waarvan dus 1 meisje. Ze keek in haar kast. Er lagen kleren, schoolboeken en een zwaard
met een schild. Ze hoorde voetstappen op de gang. De andere ridders kwamen eraan. Ze
zochten een bed uit en gingen erop zitten. De deur zwaaide open. Er kwam een nar
binnen. Hij maakte wat muziek en wenste de ridders welterusten. Toen ging iedereen, op
Katrien na, zijn tanden poetsen. Dit was het moment om haar pyjama aan te doen. Maar
ze had niet door dat de nar nog steeds in de kamer stond. ´Je bent een meisje! ´, zei de
nar streng. Toen kwamen alle andere ridders eraan. En wat Katrien toen zag... alle ridders
waren meisjes! Ze zuchtte opgelucht. De nar zei: ´Dit moet ik meteen tegen juf Janssen
zeggen. ´ ´Wie is dat? ´, vroegen alle meiden in koor. ´Jullie juf´, antwoordde nar.
De volgende morgen liepen alle meiden naar juf Janssen. Zij legde uit dat ze allemaal een
betoverd boek hadden gelezen en dat de betovering binnen 10 seconden verbroken zou
worden.
Voor Katrien doorhad dat ze weer naar huis ging, zat ze thuis aan de keukentafel. Haar
vader en moeder schrokken, maar waren toch blij dat ze weer thuis was. Katrien moest
alles uitleggen en mocht nooit meer een boek over ridders lezen. Dat beloofde Katrien en
ze…

Leefden ze nog lang
en gelukkig.
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OBS De Kikkenduut – Groep 7/8
Verhaal met illustraties: Tim de Vries

De mega, supersonische, geniale tijdmachine...
Welkom in de moderne tijd. Hier werken alle mensen met computers,
gamen mensen op hun PlayStation, wonen mensen in huizen met
zonnepanelen, rekenen mensen met rekenmachines, leren kinderen
op het digibord en worden mensen wakker door elektrische wekkers.
Daar werd ik deze ochtend ook wakker van.' Hallo ik ben Tim (14). Dit
is mijn gezin: Saar is mijn moeder (43), Henk is mijn vader (42), Billy is
mijn kleine broertje (7), Lara is mijn kleine zusje (6) en mijn schildpad
heet Jannes (2). Samen zijn wij familie Slim. En weet je wat het
grappige is: mijn vader en mijn moeder zijn allebei professor en ik, Billy
en Lara willen dat later alle drie worden! Ik zit al op de middelbare en
Lara en Billy nog op de basisschool. Op de middelbare doe ik ook veel
met proefjes zoals: dingen verkleinen, vuur maken en geheimzinnige
drankjes maken. Die drankjes doe ik altijd stiekem bij mijn docent in
zijn koffie als hij even weg is. In die drankjes zit soms schetenpoeder,
een diarree middel en heel soms doe ik er een drankje in, waardoor je
meteen in slaap valt, zodat ik met mijn klas gewoon weg kan, omdat
het daar zo saai is in die klas.

Maar het is gelukkig bijna herfstvakantie. Ik en mijn gezin zaten er al
weken van tevoren over na te denken wat we in de herfstvakantie
zouden kunnen doen. Uiteindelijk kwamen we eruit. Het idee was: om
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met zijn allen naar een echt laboratorium te gaan om echt een mega,
supersonische, geniale uitvinding te gaan maken. Maar we wisten nog
niet welke uitvinding. Een paar dagen later op school las ik iets in mijn
geschiedenisboek over de tijd van de gevechten in het Colosseum, de
tijd van de Egyptenaren en over de tweede wereldoorlog. Toen dacht
ik: Dat wil ik meemaken! En zo kwam ik op een fantastisch idee: ‘EEN
MEGA, SUPERSONISCHE, GENIALE TIJDMACHINE!’ riep ik door de
klas. Iedereen schrok van mij. ‘Wat is er met die zo genaamde mega,
supersonische, geniale tijdmachine van je,’ zij de docent. Ik loog:’ Daar
lees ik nu een boek over meneer.’ Maar dat was dus eigenlijk de
uitvinding die ik wilde maken met mijn gezin!
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De schooldagen daarna bracht ik door hoe ik elke schooldag
doorbreng: met mijn vrienden chillen, gewoon leren en erover na
denken hoe vet de tijdmachine zou worden. De herfstvakantie kwam
steeds dichterbij. En eindelijk was het zo ver. We hoefden natuurlijk
niet op vakantie, omdat we een mega, supersonische, geniale
tijdmachine gingen bouwen, waarmee we in veel tijden en landen
terecht konden komen. Dus we reden samen naar een echt
laboratorium! Van tevoren hadden we natuurlijk al voorbereidingen
gedaan. We hadden allerlei materialen gekocht zoals: staal en kabels
om knoppen en zo te maken.

We maakten eerst een ontwerp en daarna kon het echte werk
beginnen! We begonnen met sleutelen, aansluiten, uittesten en
natuurlijk een zo mooi mogelijke tijdmachine bouwen. We hadden hem
zo gebouwd dat je van alles kon instellen zoals, de tijdperken, de
snelheid en de lichten. We laserden nog even snel al onze namen in
de tijdmachine en dan was hij helemaal af! Nu kon de vakantie
beginnen! Als dit geen avontuur zou worden dan wist ik het ook niet
meer. We moesten nog één nacht slapen en dan gingen we. We
moesten al om 3 uur 's nachts uit bed! Maar dat hadden we er wel voor
over. We pakten op het laatste moment nog snel onze telefoons in, die
konden nog van pas komen...

We stelden de tijdperken in waar we een kijkje wilden nemen: de tijd
van de gladiatoren was mijn lievelingsbestemming, daarna de
Préhistorie en de tijd van de Egyptenaren om de piramides te
bewonderen. We stelden de snelheid in op 500 km per uur, want we
wilden natuurlijk zo snel mogelijk in het Colosseum terecht komen. En
de lichten waren: geel, blauw en rood. Die kon je natuurlijk heel goed
zien in het donker. Nu moesten we echt gaan. We stegen recht door
het dak op. Er lagen allemaal dakpannen op de grond!

We waren er gewoon al in één klap. En we kwamen serieus MIDDEN
in het Colosseum terecht en OOK nog terwijl er een supersonisch,
mega, geniaal gevecht bezig was! Met gladiatoren tegen elkaar met
zwaarden, mooie kleding en met heel veel juichend publiek. Mensen
zeiden: ik zet 200 gouden munten in op die gladiator! Maar door onze
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landing was opeens iedereen in heel het Colosseum stil en de wedstrijd
werd zelfs stopgezet door de keizer. De keizer had twee Romeinse
gladiatoren uitgenodigd om in Rome te komen vechten. De gladiatoren
hadden niks door, want ze bleven gewoon doorvechten. De tijdmachine
werd nog net niet neergestoken. Eindelijk zagen ze het. En ze deden
gewoon alsof dit elke dag gebeurde. 'Salve!,' zeiden de twee
gladiatoren. Opeens begonnen alle mensen te roepen: ‘Ik zet mijn
gouden munten in op dat rare, metalen ding daar!’ Niemand wist
natuurlijk wat een tijdmachine was. De gladiatoren riepen: ‘Uid
processerim et quid animo medio pugnare?’ Dat was Latijns voor: Hallo
waarom zijn jullie hier en waarom landen jullie midden in ons gevecht?
Wij konden geen Latijns, daarom verstonden we er niks van. Maar
gelukkig hadden we onze telefoons nog! Daarop zochten we google
translate op. De gladiatoren wisten niet wat wij in onze handen hadden.
We zochten de vertaling van de Latijnse taal op en we begrepen ze.
We kwamen er langzaam achter dat ze eigenlijk gewoon wilden dat wij
ophoepelden. En daarna werd dat nog duidelijker, want iedereen
begon te schreeuwen: ‘Ridiculum est illis artibus brevi prodibunt vel
nunc pete!’ Dat betekende dat ze bijna onze telefoons wilden
neersteken! We namen nog heel snel een foto van ons met de
gladiatoren en WEG waren we... Dat was een leuke ervaring riep Billy.
En dat vond iedereen.

Wil je dit supersonische, mega, geniale verhaal verder lezen? Lees dan
het vervolg....
Tim de vries!

12

Basisschool De Vonder – Groep 7
Schrijver: Samon Rops

De vloek van de magische staf
Het is zondag en zijn vader zit de krant te lezen. Jaap zit in zijn geschiedenis
boeken te kijken. Hij kan wel uren in de geschiedenisboeken neuzen. Net toen
zijn vader de volgende bladzijde omslaat leest hij: Een geschiedenis museum wordt
gebouwd. Hij wil meer weten, maar als zijn vader begint met de krant dan kun je
hem er niet uit halen tot hij alles gelezen heeft. Hij wacht… eindelijk is zijn vader
klaar hij staat op en legt de krant in de kast. Als zijn vader weg is pakt Jaap de
krant en zoekt de bladzijde. Toen hij de goede bladzijde had gevonden las hij het
stukje van de krant. Hij zucht, Het is pas over drie maanden klaar. Hij staat op
en gaat naar zijn kamer. Hij móet gewoon even kijken. Toen had hij een idee,
misschien niet zo’n slim idee. Maar het moest! Hij ging in de nacht naar dat
museum wat gebouwd werd. Deze nacht nog. Hij zorgden voor zwarte kleding en
zijn wekker zetten hij om één uur ‘s nachts, dat moet genoeg zijn. Hij werd
wakker, het is twaalf uur! Hij heeft zelfs iets korter geslapen. Hij trekt zijn
zwarte kleren aan en sluipt zo zachtjes mogelijk de trap af. Hij loopt naar de
deur en doet hem open, hij piept. Maakt niet uitzijn ouders slapen altijd zó diep
dat als een meteoriet inslaat niet wakker worden. Hij doet de deur dicht en hij
staat buiten. Hij kijkt eerst of er niemand is en dan zet hij het op een rennen,
op naar het museum. Het is een groot huis. Zou daar een alarm op zitten? Hij
kijkt goed, en toen zag hij dat de deur op een kier stond. Hij gooit een steentje
naar binnen om te kijken of er geen alarm op zit, hij zucht van opluchting. Er zit
geen alarm op. Hij kijkt weer of er niemand is en dan loopt hij naar binnen, er
staan heel veel dozen. Hij loopt rond en kijkt af en toe in de dozen, allemaal oude
spullen zoals: zwaarden, schilden, maar ook oude theekopjes, ga zo maar door. En
toen zag hij iets wat zijn aandacht trok, helemaal in de hoek stond een rare doos.
Hij loopt er heen en kijkt en ziet een staf, een lichtgevende staf! Hij kan het
niet laten en pakt de staf op. Het geeft een raar gevoel, maar wat? Hij wordt
duizelig en valt flauw, toen hij wakker werd lag hij in een grasveld. Hij stond op
en zag woeste mannen vechten, wie zijn dat eigenlijk? Hij gaat achter een boom
staan en beseft ineens dat hij niet in zijn eigen stad is. En ook dat hij niet in de
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tijd leeft waar hij normaal leeft. Maar hoe? Toen keek hij naar de staf, was hij
daardoor hier gekomen? Hij heeft nog honderden vragen die nog niet beantwoord
zijn. Toen hij verder keek zag hij een dorpje, hij zal het aan de bewoners vragen.
Hij pakt de staf op, misschien gaat die nog eens van pas komen. Hij rent met een
grote boog om de vechtende mannen heen naar het dorpje. Hij ziet vrouwen en
kinderen kijken naar de vechtpartij, ze zagen hem niet, maar één iemand zag hem.
Het was een oude man die naar hem aan kwam snellen. ´Kom binnen meneer de
hoogheid; zei de oude man. Wwat!? Hij snapt er steeds minder van, de oude man
kijkt hem aan alsof hij een moeilijke rekensom uit zijn hoofd probeert uit te
rekenen. Laten we bij u even praten stelt Jaap voor. De oude man heette: Gebert.
Hij was de oudste en was dus ook de leider van dit dorp. Jaap vertelde alles wat
hij meegemaakt had en hoe hij hier waarschijnlijk is gekomen. En toen vroeg Jaap
waarom die mannen aan vechten waren. Tja, zei Gebert. Dat zijn de Berenrijders,
dat is de naam van die bende. Ze willen heel het land veroveren. Het lukt ons deze
keer om ze weg te jagen, maar de volgende keer zal het ons niet lukken dus, je
moet ons helpen. Ik? vroeg Jaap, ja jij ja zei Gebert. Ik zou je heel graag willen
helpen maar hoe, ik ben nog maar een kind en vechten kan ik niet. Met je staf,
zei Gebert. Met de staf? Wat heeft de staf daar mee te maken? Weet je dat
niet!? Jij komt wel heel ver uit de tijd, die staf was van Peter de Grote. Dat was
een strijder, maar hij is vermoord en niemand wist waar de staf was. Die staf
heeft magische krachten. En als jij het niet wint, wint niemand het van de
Berenrijders. Kan ik dat wel, die magische krachten gebruiken? Je moet een goed
ziel hebben. Om het te gebruiken moet je je goed concentreren. Jaap liep naar
buiten en probeerde het. Het lukte hem niet, maar bij de vijfde keer lukten het
om een kleine straal eruit te krijgen, je leert snel zei Gebert. De straal was
genoeg om de bende weg te jagen. De bende is weg maar Jaap wilde ze
uitschakelen. Hij vroeg een paard en reed achter hen aan. Hij pakte de staf weer
en concentreerde zich, hij zette al zijn kracht in de staf en, er kwam eerst niks
uit maar toen, VOEM! Een enorme straal verpletterde de bende. Die zien we niet
meer terug. En toen lag hij ineens op zijn bed. Had hij dit alles gedroomd? Maar
toen zag hij de staf. Had hij het misschien toch niet gedroomd?
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Basisschool De Vonder – Groep 8 (Groep ‘Pepijn’)
Schrijver: Ties Brouwers

De magische scooper 3d (deel 1)
Ik liep terug naar huis want ik was aan het afspreken.
Maar toen ik aan het lopen was zag ik iets. Ik dacht bij
mijzelf, het is vast een gewone kartonnen doos maar ik
was nieuwsgierig en pakte het op. Er zat wat in dus ik
keek in het doosje en pakte het eruit. Ik wist niet wat het
was. Ik keek op de zijkant maar hij lag er al zolang dat de
tekst eraf was. Dus ik ging naar huis en zocht het op op
internet. Na heel even op het internet gezeten te hebben
wist ik wat het was. Het was een Scooper 3D. En een
scooper 3d kan plaatjes projecteren. Maar ineens viel er
iets uit. Ik raapte het op en keek ernaar. Het was ingepakt
en er stond op: WAARSCHUWING MAAK HET NIET15
OPEN! Ik was nieuwsgierig en maakte het open. Het was
een plaatje. Ik pakte een zaklamp een deed het plaatje in
de scooper. Ik scheen met mijn zaklamp door het gaatje.
Ik keek op de muur en er stond een hele jungle voor me.
Het leek zo echt. Ik pakte een kruk en legde de lamp er
op. Ik liep naar voren en toen ik het aanraakte gebeurde
er iets magisch. Ik zag even niks maar toen zag ik dat ik
in de jungle was. Het leek precies op het plaatje. Maar
ineens hoorde ik de planten ritselen. Ik riep: Pas op, ik
ben niet bang hoor. Eh misschien is het geen mens maar
een tijger. Maar ineens hoorde ik een stem die zei: ' Nou
heb ik je rover!' Eh rover, zei ik. Ik ben helemaal geen
rover. Ik ben een gewone jongen die niks steelt. Hij zei:
'Wat heb je hier dan te zoeken he'. Eh, ik ben hier pas net.
Ik was net nog thuis. Maar dat kan niet tenzij.

Basisschool De Vonder – Groep 8 (Groep ‘Anne en Angela’)
Schrijvers: Juno en Pepijn

DE AVONTUREN VAN MAX EN BILLY IN DE OERTIJD
Hoi ik ben Max en mijn beste vriend is Billy. Ik woon in een klein huisje in het
buitengebied met mijn vader Richard, mijn moeder Caroline en mijn niet zo
leuke zus Patricia. En billy woont drie straten verderop. En mijn oom Hendrik
oftewel professor Slimneus. Die heeft
heel veel uitvindingen. Ik en Billy gingen
naar mijn oom en we kwamen binnen in
zijn lab. Hij zei: ik heb een nieuwe
uitvinding en deze zal ik laten zien. Het is
een tijdmachine. Het enige is dat ik niet
weet in welke tijd je komt. En misschien
komt je neus aan de achterkant te zitten,
maar dat zijn de kleine details. Heb je al testpersonen vraagt Max.
Nou ik heb er een broodje hamburger in gestopt, maar ehhhhh die heb ik niet
meer gezien. Doe er een keer iets levends in stelt Billy voor.
Toen zei professor Slimneus dat hij daar wel eerst aan moest zien te komen.
Ik, ik! zeiden Max en Billy tegelijkertijd. Nou jullie moeten dat eerst aan je
ouders vragen zei professor Slimneus. Oke we gaan het meteen vragen! zei
Billy. En Max zei oh ja, ouders die zijn er ook nog helaas. Voordat je denkt
dat ik mijn ouders haat zal ik het even uitleggen. Als ik iets aan mijn ouders
vraag mag dat nooit, ze zeggen echt altijd nee! Maar eh als ik een plan
bedenk…. Ik zeg gewoon dat ik met Billy wil logeren. En ja het werkte! Ik
ging meteen terug naar het lab waar Billy al was. We zeiden tegelijk tegen
elkaar: het mag van mijn ouders! Professor Slimneus zei: maak jullie klaar
voor deze bijzondere tijdreis! We gingen in het portaal en professor Slimneus
zij 3, 2, 1! Er kwam een blauwe gloed om ons heen en voor we beseften wat
er gebeurde stonden we in een keer in een jungle met allemaal grote stenen!
Ik hoorde een soort van olifant maar dan harder. Het leek ook op een olifant
maar de slagtanden waren 10 keer zo groot. Hij had een hele zachte vacht.
In een keer hoorden we auau ha! En we zagen in een keer een grote groep
met mensen met touwen en speren. Ze haalden het beest eerst onderuit en
toen staken ze met speren in de hele zachte vacht. Ik vond het zielig en zei
keihard blijf van hem af!
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De aapachtige mensen keken mij en Billy heel raar aan. Billy kreeg tranen in
z'n ogen, doe ons niks aan alsjeblieft! Ik doe je niks aan. Maar een klein
vraagje: wie zijn jullie? Max herinnerde zich ineens dat hij dit bij Geschiedenis
had gehad. Hij zei tegen Billy het zijn holbewoners die een mammoet hebben
aangevallen voor eten.
Maar die leefden in de oertijd dus ik denk dat we in de oertijd zitten. Billy zei
oh ja ik was toen niet aan het opletten, maar ik weet het nog een heel klein
beetje. Dus we zijn ongeveer 700.000 jaar terug in de tijd gegaan zei Max.
holy moly kippen folie op een stokje zei Billy. dat zijn eh effe tellen 1 2 3 4…
dat is lang geleden. Zullen we
vragen of we mee naar het dorp
mogen
dan
hebben
we
tenminste nog een dak boven
ons hoofd en natuurlijk is het
minder koud zei Billy. Goed idee
zei Max. Oke ik vraag het wel zei
Max. Mogen wij met jullie mee
naar jullie dorp? Eh ja hoor
zeiden de holbewoners. Wat zeg
je, mogen we nou wel komen of
niet zei Billy. Jullie mogen ons kamp op zeiden de holbewoners. Dankjewel
zeiden Max en Billy. Jullie ons volgen naar kamp zeiden de holbewoners.
Nou eh oke? zeiden Max en Billy. En toen we daar aankwamen zagen we
een papiertje van een broodje hamburger.
En toen zeiden we tegelijkertijd tegen elkaar dat is het papiertje van de
hamburger die professor Slimneus in de tijdmachine gedaan heeft en de
holbewoners hebben hem opgegeten. En toen we het papiertje aanraakten
voelden we ons heel raar. En toen zeiden we tegen elkaar zullen we maar
gaan slapen en dan kijken we morgen wel wat we dan gaan doen. We gingen
in een huisje met een stenen bed. We vielen in slaap en toen ik wakker werd,
leek mijn bed in een keer heel zacht. Ik deed mijn ogen een klein beetje open
omdat ik iets hoorde. En toen riep iemand Max Max wakker worden het is al
bijna 11:00 en je moet om 12:00 voetballen! Ik dacht bij mijn eigen heb ik dit
gedroomd? Ik pakte mijn telefoon en belde meteen Billy om te vragen of hij
ook hetzelfde had meegemaakt. En ja hoor hij had hetzelfde meegemaakt.
Maar wat er nou precies is gebeurd blijft nog een mysterie!!
Einde!!!!!
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SBO Mozaik – Groep 8 (Groep ‘Paars’)
Schrijvers: Daan en Axel

Henk en oscar op pad
Het was nog 8:00 sochtens henk. Gingzig aankleden en ging naar beneden.
En hij pakte zijn fiets en ging naar. Oscar hij was bij oscar oscar pakte ook zijn.
Fiets en ze gingen samen lekeren broodjes. Haalen en toen gingen ze naar oscar.
En die broodjes gingen ze bij oscar opeten. En toen gingen ze naar het bos en toen
Gingen ze heel diep in de bosen en toen.
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Kwamen ze een portaal tegen en toen viel Henk zijn tas viel in het portaal. en ze
gingen. in het portaal en toen kwamen ze bij een .Romeins rijk en hij zag iemand
dancen .Die was een skalet het was .heel eng zijn henk. Dus hij zij whaaaaaaa ze
liepen verder en ze. agen een oma maar het was een nep oma. die koekjes eet ze
stikte erin jammer he.Want er zat te veel koek in toen was de oma. weer leevend
en was ze op pad naar. en. schilpad maar onderweg zagen ze een. tyrannosaurus
rex dus ja ze was doooood en. zij dacht rennen vriend maar de oma was. best. snel
dus ze was weg en toen viel doe. oma in het portaal en zij stooten haar hooft. tegen
een steen van het portaal dus het. portaal werkten niet meer daar ging het. portaal
dus henk en oscar moesten een. oplossing zoeken maar ze hadden. een. tovernaar
nodig genaamd peter r de. vries dus ja ze gingen weg gonne loes naar. die.
tovernaar zoeken ze hadden niet in de. gaten dat die oma was zakenroller dus die.
oma ging naar de bank en gng het over vallen me. Dat is heel gevaarlijk in die tijd
denk ik hoor. Dus iedereen in de bank ging dood .Door die oma van peter r. de vries
het is wel gevaarlijk oke dus pas maar. op hoor ja echt hoor en ze gingen veder
zoeken. naar petterEn toen gingen ze door. loopen en toen kwamen ze in een.
housje van hooi die vloog in de fik .omdat de er een paar heksen ware die .hem in

de fik zetten omdat ze vraak willen. want die hekesen waaren rijk maar. deromijne
stolen hun goud dat vonden niet. leuk dus ze maakten van het goud kleinen.
muntes en ze betaalden de wat armen .mensen om steenen te krijgen voor. het
paleis ze moesten de vuur vliegjes .om het paleis te verlighten anders. kwamen de
trollen hun aanvallen. de trollen hun groep heet de trollen drollen. en ze hadden
nog veel nodig maar de romeinen. meesten de sterksten zijn anders zouden. de
heksen het overnemen als de heksen het. overnemen dan blijf er niks meer van
het. paleis over de enigste die ons dan. nog kan redden is peter r de vries want hij
is .de beste tovernaar van het hele universum dus ja zijn magische . krachten zijn
niet normaal. meer hij traint dag . en nacht om de besten te zijn en. ook te blijven
en ze liepen door. en zagen een schaap die blauw was ze
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vertrouwden het. niet echt dus ze liepen maar gewoon door. maar maar toen wat
ze toen zagen was echt. maar ook echt niet meer normaal het was. een hele
diepegrot met supper veel lava ze. mochten het niet aanraken het is machise. en.
bevloekt en de vloek is als je het. aanraakt. .ben je weg in de sell van de. romeinen
ze, moesten in een klein housje een. puzzle. oplossen anders ging er steeds een
stukje. van. hun lijf weg en zwieber de vos heeft hun tas. gestolen want oscar ha
een gps in zijn tasje .en hij zat maar niet stil dus hun deeden renenenenenen maar
het had gewoon geen nud .meer ze moesten. De dieren politie bellen . Die zorgt
wel dat ze hem pakken .

Denken ze maar eigelijk is de . Dieren politie niet voor zulke .dingen ze hadden
meer bewijs nodig ze .dachten ook dat .het een geintje was van .henk en oscar
maar het is sireus dus ze zeiden. tegen elkaar we doen het zelfwel en ze .renden
weg en niet bedant gezegt ofiets maar. ze moesten die tas hebben want daar zat.
een nokia 2 in en een nokia 3 de nokia 3 is .van oscar en de nokia 2 van henk
dus ze gingen. het paleis in om een kijkje te nemen vonden. ze wel leuk want ze
zijn zo ver weg ze zeiden .tegen elkaar meschien komen wij hier. werl nooit meer
toch ? En henk zei dat is .wel waar oscar er .zijn nog geen vlieg tiugen in. dezen
tijd wat bedoel je oscar nou kijk we .zitten nu in het jaar 1709 zo lang geleden en.
hoe weet je dar trouwens nou ik ben de schrijver. van het boek jij lekker niet en
toen spelden. ze tikkertje en henk viel en zag iets. geheims het was denk ee brok
van de puzzle,. en van het portaal omdat het glimden dat. was ,een goed teken
zeiden ze nog 2 stuken .ze gingen naar de top van kasteel en daar lag. er een
yees nog een maar die ligt in de tas. gast .. chips zeiden zij en hij had nog een.
klein stukje die niks kon ze ze pakte steen en .gooide tegen vos hij rende weg.
pakte de tas gaan naar portaal.
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SBO Mozaik – Groep 8 (Groep ‘Oranje’)
Schrijvers: Tom & Bart

Henkje en Jonny
Henkje en Jonny wonen in Athene in Griekenland. Ze zitten op de
soldatenschool om te leren vechten tegen de Spartanen en de
Romeinen. Op een dag gingen ze naar de soldatenschool en Henkje
kwam een mooi meisje tegen. Ze werden verliefd. Henkje en Jonny en
het meisje gingen naar de vader van Henkje en Jonny.
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Henkje zei: "Papa, kijk dit is mijn vriendinnetje".Henkje‘s vader zei:
"Waar woon je?" Het meisje zei: "In het bijgebouw van het landhuis.
Henkje's vader zei: "Dus je bent een slavin. Het meisje zei:
"Uuuuuuuuuuuuuuhhhhhh...ja". De vader zei: "Maar dat gaat niet
gebeuren! Je mag helemaal niet met slavinnen omgaan!" Henkje zei:
Maaaaar... Maaaaaar... waarom niet.? Henkje's vader zei: "Omdat dat
mag niet van de baas van Athene. Henk riep: "Nouhoewe!"
De Volgende dag gingen Henkje en Jonny weer naar de
soldatenschool. Na de traning ging Jonny naar huis, maar Henkje ging
nog even naar de winkel. Daar kwam hij dat meisje weer tegen. Hoi,
zei Henkje. Hoi, zei het meisje terug. Hoe heet je eigenlijk, zei Henkje.
Anny, zei het meisje. Mooie naam, zei Henkje. Jonny ging even kijken
waar Henkje bleef. Jonny zag Henkje en Anny samen zitten op een
bankje. Jonny rende naar huis. En verklikte dit tegen zijn vader. Henkje

en dat meisje zijn weer samen. Vader ging er naartoe. Toen hij er was
riep hij: HENKJE! Henkje kwam naar zijn vader. En vader zei: "Hoe vaak
moet ik het nog zeggen. Je mag niet met dat meisje omgaan, want ze
is een slavin!" Maar papa hoe ben je er achter gekomen. Je broer Jonny
vertelde me het. Ze liepen naar huis.
Toen ze thuis waren. Ging Henkje naar Jonny’s kamer.
Henkje was erg boos en riep verrader naar Jonny. Toen
gingen ze op de vuist. Gelijk kwam vader, die haalde ze
uit elkaar. Waarom vechten jullie? Jonny heeft mij
verraden. Als de baas van Athene erachter komt. Dan ga
je de arena in. Henkie vond dat je mag houden van wie
je maar wil.
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Een paar jaren later werd de vader van Henkje en Jonny. De baas van
Athene. Hij voerde de regel in dat normale mensen en slaven met
elkaar mogen trouwen. Dus een paar maanden later gingen Anny en
Henkje touwen. Ze leefden nog lang en gelukkig!
Einde

SBO Mozaik – Groep 7
Schrijvers: Denzel en Gijs

De farao´s van Egypte
Er was eens een farao die woonde in een piramide. Hij was ooit
op reis en hij vond andere farao, ze hadden ruzie. De een was
dik en de ander was dun. Ze sloegen elkaar heel hard, de een
schreeuwde het uit! En de ander viel op de grond. Ze renden
achter elkaar aan, en ze kwamen samen in een piramide. En ze
waren de weg kwijt. Ze vonden de begraaf kamer van de NoordEgyptische farao. Toen schreeuwde de een: Door jou zitten we
hier vast! En dan zegt de ander: Nee door jou! Ze kibbelde de
hele tijd. Totdat de mummie wakker werd... Ze schreeuwde heel
hard: Aah!! En toen renden ze van angst. En ze vonden de weg
terug door de fakkels. En ze waren buiten gekomen, maar de
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mummie volgde ze. Ze rende terug naar hun gebied. De een
naar Oost-Egypte en de ander naar West-Egypte. 16 jaar later
maakte ze het goed. De Zuid-Egyptische farao ging naar de
piramide van de mummie die de Oost-Egyptische- en WestEgyptische farao binnen kwamen. En hij zocht de mummie. Iets
kraakte er toen hij binnen kwam. Het was de deur! Hij viel dicht.
De Zuid-Egyptische farao zat vast! Hij riep heel hard: HELP!! En
hij zocht een uitweg. Maar hij zat vast! En hij viel op de grond.
En toen drukte hij op een drukplaat. Er kwam een gigantische
stenen bal naar beneden gevallen! Hij rende voor zijn leven. Hij
vond de begraaf kamer. Hij zocht de mummie. Maar die was
buiten. De mummie probeerde de deur open te krijgen om terug
te gaan naar zijn grafkamer. En toen kwamen de Oost- en WestEgyptische farao´s. Ze probeerde de Zuid-Egyptische farao te
bevrijden. En toen gebeurde er iets vreemds... Het verband van
de mummie viel op de grond... Ze schrokken zich dood! Je zag

alleen maar een skelet. Ze rende er voorbij. De drie farao´s
probeerde de deur open te breken. En toen liep het mummie
skelet weg... De twee farao´s die buiten stonden schrokken zich
weer dood. Ze probeerde nog een keer de deur open te breken.
Het lukte! En toen kwam de Noord-Egyptische farao. Hij vond
het niet leuk. Hij probeerde de andere farao´s te straffen door
nooit meer terug te komen naar Noord-Egypte. Ze kwamen nooit
meer terug naar Noord-Egypte. Maar later besloten de drie
farao´s toch naar Noord-Egypte te gaan. Ze kwamen de NoordEgyptische farao weer tegen. Hij was geschrokken. Hij stuurde
de Noord-Egyptische Egyptenaren op hen af. Ze rende naar hun
kamelen. Eentje vraagt: Wat is er aan de hand met die farao?
Een andere antwoord: Geen idee. De derde antwoord:
Misschien omdat we in de piramide van de eerste NoordEgyptische farao waren. De eerste zegt: zou kunnen. Ze stapten
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op hun kamelen. Ze gingen terug naar hun eigen gebied. De
Noord-Egyptische Egyptenaren volgden ze. Ze splitsen de
groep in drie groepen. Ze renden de piramide´s van Oost-, Zuiden West-Egypte in. Ze braken alles kapot. De farao´s sloegen
ze in elkaar. De Noord-Egyptische Egyptenaren kwamen bont
en blauw terug naar Noord-Egypte. De farao´s gingen met
wapens terug naar Noord-Egypte. De farao´s maakte de
piramide´s kapot. De Noord-Egyptische Egyptenaren en de
Noord-Egyptische farao schreeuwde: Nee!! De Zuid-Egyptische
farao lachte: Lekker voor jullie! De Egyptenaren rende op hen
af. Ze stompen de farao´s in elkaar. De farao´s pakten hun
wapens, en de Egyptenaren trokken zich terug. Ze renden naar
hun huizen. De Noord-Egyptische farao pakte ook een wapen.
Ze gingen vechten, drie tegen een. De Noord-Egyptische farao
wist dat hij ging verliezen. Hij trok zich terug. En zij gingen ook
weer terug.
Einde.

Basisschool den Akker – Groep 8
Schrijver: Lotte v.d. Mierde

Het ongeluk op het voetbalveld
Daar waren we dan op het voetbalveld. Ik heb mijn leven lang geoefend om
zo ver te komen maar toen gebeurde er iets vreselijks. Ik had een wedstrijd,
we waren goed bezig tot dat er een meisje te ver door liep. Mijn been! Mijn
been! Riep ik. Ze had met haar noppen zo hard in mijn been gedrukt dat
mijn been in stukken lag. Ik moest met spoed naar het ziekenhuis, maar
toen ik in de ambulance was viel ik flauw. Ik werd wakker maar ik voelde
mijn benen niet meer. Ik moest zo snel mogelijk als kon een operatie
aangaan. Ik werd naar de operatiekamer gebracht maar wat er daar
gebeurde zal je niet geloven. Ze waren mij aan het klaar maken tot dat mijn
hartslag omlaagging. Ze moesten snel handelen, ze waren me aan het
reanimeren tot dat ik ineens mezelf zag liggen op de operatietafel.
De enige persoon waar ik tegen kon praten was Charlie die lag een kamer
naast mij. Hij stond bij mijn operatie te kijken. Waarom kon ik hem zien?
Waarom kon ik mezelf zien? Ik schreeuwde tegen Charlie: Wat gebeurt er!25
Vertel het!! 10 minuten later was ik gekalmeerd en vertelde Charlie wat er
aan de hand was. Zelf lag hij al 2 maanden in een coma. Hij had alle
patiënten gezien die dood waren en mensen die coma lagen gezien. Maar
nu was ik er, ik wilde vragen waar ik kon gaan eten maar ineens kon ik
niemand meer zien. Ik lag daar in mijn ziekenhuisbed zonder mijn been, ik
wilde loskomen naar die dokters gaan en ze een lesje leren, maar de
dokters kwamen al. Ze zeiden dat er in mijn been een bacterie zat die er
niet meer uit kon komen zonder dat we iets van mijn been zouden
beschadigen en dan moest mijn been er zoiezo af. Mijn leven is helemaal
veranderd nu. Ik kreeg net voor mijn ongeluk een bericht dat ik gescout
werd voor een profclub maar nu kan ik niks meer. ik zit in een rolstoel met
een plastic been en kan nooit meer zo goed gaan voetballen als ik eerst
kon. Mijn leven was helemaal verpest. Ik moest elke dag naar de
Fysiotherapie en dat ik dan stapje voor stapje weer kon gaan voetballen,
elke dag wilde ik mijn bal pakken en gaan voetballen maar dat kon ik niet.
Ik lag daar 3 maanden elke dag kwam er iemand van mijn klas op bezoek
elke dag kreeg ik lieve dingen te horen. Ik kreeg meer inspiratie om verder
te gaan tot ik op een dag weer kon gaan lopen, rennen, springen en mijn

grootste droom was om weer te voetballen. Na een jaar met alleen maar
Fysiotherapie, oefeningen, de sportschool en pijn, stond ik eindelijk op het
voetbalveld. Ik kon mee gaan doen met een speciale groep met
beperkingen, die groep was mijn terugkeer. Mijn teamgenoten kwamen ook
naar dat team. Ik voetbalde, en voetbalde, en voetbalde. Tot dat ik last
kreeg van mijn been, nou, tenminste het stukje dat nog over was van mijn
been. Ik moest van mijn moeder meteen naar de dokter. Toen we bij de
dokter waren moest hij allemaal testjes doen. Ik moest bloedtesten en
moest even lopen. Er was helemaal niks mis mee maar toch deed het zeer.
We dachten laten we maar even afwachten, dat was maar goed ook want
ik herstelde. Ik werd weer net zo goed als eerst, ik kon weer in een normaal
voetbalteam en had nergens meer last van. We gingen weer in dezelfde
competitie en hadden veel lol, we stonden bovenaan we hoefden nog maar
één wedstrijd te winnen en we waren kampioen. Totdat we tegen het team
moesten waar ik mijn been bij had verloren. Ik moest op het veld gaan
staan, ik moest bewijzen dat ik hersteld was en weer net zoals vroeger was.
Toen de wedstrijd begon ging het goed het stond 4-2 we stonden voor. Het
ging niet goed met me, ik kreeg de bal maar niet weg. Het meisje waar het26
mee mis ging kwam op me af, ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik moet
aan de kant! Riep ik naar mijn trainer. Toen ik aan de kant zat ging het niet
beter met me. Ik begon raar te ademen, mijn benen voelde ik niet meer, ik
kreeg een paniek aanval. Na een kwartier met alleen maar gedoe was ik
eindelijk rustig. We wonnen de wedstrijd met 5-2, we waren kampioen, ik
werd beste speler van de club, er werd geld ingezameld voor de kinderen
die net zoals ik geen been meer hadden, er gebeurde veel fijns voor mij en
voor de mensen om mij heen.

10 jaar later
Ik zit nu bij Ajax met het halve team van vroeger. We waren bij het volgende
seizoen gescout met veel. Ik heb nog geprobeerd om juf te worden, maar
dat heb ik niet gehaald. Ik had niks om een carrière mee te starten behalve
voetbal. We zijn met de Ajax vrouwen nu al drie keer kampioen geworden.
Mijn leven is perfect, ook al heb ik maar anderhalve been ben ik toch
tevreden met wat ik behaald heb. Ik ga door met me leven. Ik wil veel gaan
bereiken, en dat gaat mij wel lukken.

Basisschool den Akker – Groep 7
Schrijver: Quinn van Hest

De twee ridders en de zwaarden van de kakelacademie
Er was ooit een Maik spreuklijf en die zat op een ridders school de
Kakelacademie en die had het daar naar zijn zin totdat er een nieuw
iemand bij kwam genaamd Ollie Hobbel.
Dat was een beetje een pestkop maar hij was stiekem ook een beetje
verlegen omdat het natuurlijk een nieuwe school was. Dus hij ging naar
de les en daar kwam hij Maik Spreuklijf tegen en Ollie zij: 'He stinkerd wat
doe jij?' en Maik zij: 'Dat is heel onaardig van je'. Maar Ollie boeide dat
helemaal niks. De volgende dag op de kakelacademie werd Maik wakker
met een kapot ei op zijn hoofd en Maik dacht dat is waarschijnlijk weer
zo'n streek voor Ollie, toen werd Maik woedend en ging hij naar Ollie toe
en zij: 'Waarom doe je dit nou nu moet ik eerst weer gaan douche voordat
ik naar de les kan'. En toen had Maik gedoucht en ging hij naar zijn les
toe daar was het natuurlijk weer iets van de geschiedenis van de ridders.
Toen de les voorbij was ging hij weer naar zijn eigen kamer, hij zei in
zichzelf, waarom zit ik bij Maik in de klas? En toen de volgende dag
aanbrak werd Maik raar wakker met een vreemd gevoel alsof iemand
hem riep, Maik achtervolgde de stem en hij ging in de kelder door een
luik. Daar zag hij een grootte poort en nog iets anders…. namelijk Ollie.
Ollie had de stem ook gehoord en zij: 'Wat doe jij hier'? Toen zei Maik:
'Dat kan ik beter aan jou vragen'. Daar stonden ze maar ze zagen daar
een soort oude hologram daar kwam een holografische man en die zij:
‘Jullie moeten de poort met zijn tweeën open krijgen, alleen dan komen
de zwaarden van de dapperste ridders van het hele heelal vrij, en kan de
wereld gered worden van de duisterste ridder door jullie'. Ollie en Maik
stonden er versteld van en probeerden de deur open te duwen of trekken
maar het lukte niet en uiteindelijk kwamen ze op het idee om de deur met
het ridders gebed te openen, ze zeiden: 'Almachtige ridders geef ons de
kracht dan eren wij uw macht.' Het werkte, de deur ging open en er vlogen
twee zwaarden uit de deur die op Ollie en Maik afkwamen, ze ontweken
maar de zwaarden kwamen nog een keer en Maik bedacht uiteindelijk:
'We moeten ons laten steken´. Ollie dacht: 'Wat zeg je me nou ik ga me
niet laten steken door een zwaard'. Toch deed Ollie het uiteindelijk wel
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maar hij vond het nog steeds eng en hij deed zijn ogen dicht en werd
wakker in zijn bed op de Kakelacademie met een zwaard naast hem. Hij
pakte het, en in een keer had hij een harnas aan en hij kreeg het niet
meer uit en Ollie dacht: 'Ik moet naar Maik toe en hij sloop door de gangen
en hij was bij de kamer van Maik maar Maik was er niet. Toen keek Ollie
uit het raam en zag hij Maik buiten spelen met het zwaard dat langs hem
lag toen hij wakker werd. Ollie ging naar buiten en zei tegen Maik: 'Wat
doe jij nou heb je wel gezien wat je aan hebt!' Maar Maik luisterde niet hij
liet zich meeslepen door het zwaard en zij uiteindelijk: 'Ik vind dit zwaard
zo vet maar we moeten ook uitvinden hoe we dit moeten uitzoeken. Wie
was die man eigenlijk in die hologram?. Dat weet ik niet maar dat kunnen
we uitzoeken in de geschiedenisboeken van de Kakelacademie. Ze
kwamen aan bij de bibliotheek en daar zagen ze de geschiedenisboeken
al staan en ze gingen kijken en toen zij Maik: 'Gevonden!!!' Hij pakte het
boek en ging erin bladeren en uiteindelijk hadden ze gevonden wie die
man van de Hologram was en toen stond er als informatie: 'de ridder van
licht. 'dus zo heet hij zij Maik tegen Ollie'. En ze gingen even kijken wat
er stond: 'De ridder van licht strijden tegen zijn broer de ridder van
duisternis. Dus ze waren broers?
Lees verder.. toe nou'. 'Ja ja’ zei Maik ik lees al. De ridder van licht had
de ridder van duisternis opgesloten in een duister portaal maar het is nog
steeds een mysterie of hij daar voor de rest van zijn leven zal zitten. Dus
ze zaten een beetje in de problemen toen ze dat hadden gelezen. Ze
gingen naar de directrice en ze zeiden: 'We hebben net iets meegemaakt
wat u niet gaat geloven’. En ze vertelden het verhaal en de directrice zei:
'Jullie moeten meteen naar de toren van de duistere ridder'. Toen waren
ze op weg naar de toren van duistere ridder. Daar stonden ze dan voor
de toren en het was duister. Ze gingen naar binnen en daar zagen ze een
portaal, daar gingen ze in en ze zagen een gedaante staan en die zei: ‘ik
kom dichter bij mijn kinderen'. Maar Maik en Ollie trapte er niet in en ze
verslagen de ridder van duisternis en ze kwamen terug op de academie
als helden van de hele school. En ze hadden geluk want ze kregen een
maand lang geen lessen meer omdat ze die tijd kregen om met het
zwaard te leren omgaan. En ze leefde nog lang en gelukkig!
Einde
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OBS De Kikkenduut – Groep 8 (Eekhoorns)
Schrijver: Menno van der Ruijt

De Operatie
‘Oké we beginnen met de geschiedenisles over de oude Grieken. Wie weet er al iets
over de oude Grieken?’ ‘Het was voor mannen toch verplicht om in het leger te komen?’
‘Ja dat klopt. Iemand anders nog? Nee? Oké dan gaan we door naar de vragen. Heeft
iemand nog vragen? Meester? vraagt Billy. ‘Uit welk jaar komen de Grieken?’ ‘Dat is
een goede vraag Billy. Van 3000 voor tot 500 na Christus. Iemand anders nog? Nee?
Oké. Even later is de geschiedenisles afgelopen en de school is uit.
Billy gaat naar huis en zijn moeder heeft slecht nieuws. ‘Je moet geopereerd worden.’
‘Waarom?’ Vraagt Billy. ‘D'r zit een stofje in je bloed en dat moeten ze verwijderen.’
‘Wanneer?’ ‘Overmorgen om 9 uur.’ ‘Waarom!’ roept Billy. En Billy loopt boos naar
boven. ‘Ik snap het gewoon niet. Waarom moet ik nou weer geopereerd worden.’ Even
later ligt hij nog steeds op bed. ‘Billy!’ roept zijn moeder. ‘Ja!’ ‘Kom je eten!’ ‘Nee, ik kom
niet!’ Billy gaat maar slapen
De volgende dag wordt hij wakker gemaakt door zijn moeder. ‘Nee laat me slapen!’
schreeuwt Billy. ‘Je moet naar school.’ ‘Nee, ik ga niet.’ ‘Je moet!’ ‘Oké.’ Billy gaat naar
school en heeft een somber gevoel. Hij heeft helemaal geen zin in school. ‘Iedereen
naar je plek.’ zegt de meester. ‘Oké we beginnen met rekenen. Iedereen pak je boeken
erbij. Oké wat is 3 keer 3 Billy?’ ‘Uhm wat?’ ‘Zit je niet op te letten?’ ‘Sorry.’ zegt Billy.
‘Kom jij in de pauze even bij mij.’ zegt de meester. ‘Ja.’ ‘Wie ja?’ ‘Ja meester’ Het was
pauze en Billy moest naar de meester. ‘Is er wat?’ vraagt de meester. ‘Ja.’ Billy moet
huilen. ‘Ik word morgen geopereerd.’ zegt Billy. ‘Oké, sorry van het boos doen ik wist
niet dat dit erachter zat. Ga maar lekker naar buiten.’ Billy gaat naar buiten. De school
ging langzaam voorbij en Billy ging naar huis.
Thuis aangekomen stond zijn moeder voor de deur en had een cadeautje in haar hand.
‘Voor wie is dat?’ vraagt Billy. ‘Voor jou, omdat je morgen geopereerd wordt.’ Billy maakt
het open en ziet een geschiedenis boek. ‘Dankjewel.’ ‘Geen dank hoor.’ Hij gaat het
boek lezen. Hij leest over de oude Grieken. Hoe die vroeger leefden. Zijn moeder roept
om te komen eten. Ze eten friet en dat lust Billy wel. Billy gaat na het eten gelijk naar
bed.
De volgende dag wordt hij wakker om 8 uur. Zijn moeder zegt: ‘Trek je kleren aan, we
moeten zo gaan.’ ‘Waar naartoe?’ ‘Naar het ziekenhuis.’ Billy is klaar en ze lopen naar
de auto. Onderweg naar de auto vraagt Billy: ‘Wat gaan ze allemaal doen?’ ‘Maak je
daar geen zorgen over. Het komt goed.’ Bij het ziekenhuis aangekomen, moet Billy
gelijk naar de operatiekamer en gaat liggen. Ze zetten een masker op en Billy valt in
een diepe slaap. Billy komt in een rare droom. Hij is terug in de tijd van de oude Grieken.
Hij ziet mensen in een soort van jurken. Hij gelooft zijn ogen niet. Hij ziet alles van wat
de meester heeft uitgelegd over de oude Grieken. Hij loopt rond en komt iemand tegen.
‘In welke tijd zit ik?’ vraagt Billy aan een man. De man kijkt hem vragend aan. Oh wacht,
ze kennen nog geen tijden. ‘Oké, wie is hier de baas?’ ‘De mannen.’ zei de meneer. Hij
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weet niet wat hem overkomt. Hij is terug in de tijd. Hij ziet een gebouw dat hij al heel
lang wou zien. Hij rent er op af. ‘Wow, het Parthenon.’ Hij wist van de geschiedenisles
dat het op de berg Akropolis lag. En door zijn lessen topografie wist Billy dat hij in
Athene was.
Hij liep even verder en kwam in een dorpje. ‘Oké, ik heb echt trek in wat eten wat kan
ik eten. Hij zag een markt en liep ernaar toe. ‘Wat is dit, ik wist niet dat ze hier zoveel
hadden.’ zegt Billy. Hij ziet een fruit kraam en loopt er op af. Hij koopt twee appels en
een jurk bij een andere kraam. Hij trekt de jurk aan, waardoor andere mensen denken
dat hij ook een Griek is. Er komt een man naar hem toe en hij zegt: 'Leuke jurk heb je
aan, mag ik hem eens aan?' 'Tuurlijk.' hij geeft de jurk aan de man. De man pakt hem
aan en rent weg. 'Kom terug!' roept Billy. En Billy rent achter de man aan. Hij wil 112
bellen, maar dat bestaat nog niet. Hij is hem kwijt.
Hij loopt door naar de berg. Even later ziet hij een steegje. Hij ziet een man en die lijkt
precies op die man die de jurk had gestolen. Het is een doodlopend steegje. Hij loopt
het steegje in en zegt: ‘Geef hier die heb je van mij gestolen.’ ‘Echt niet!’ ‘Jawel niet
ontkennen.’ ‘Oké hier heb je hem.’ Billy trekt het gelijk aan en rent naar het Parthenon
en maakt een foto, want hij had zijn telefoon op zak. Hij stond op het randje van de
berg. Toen de man aan kwam die zijn jurk had gestolen. Hij duwde hem van de berg
‘AAAAAAAAAAAAA!’ riep Billy. Hij werd wakker en stootte zijn hoofd tegen een plank.
‘Gaat het?’ vraagt de moeder Billy. ‘Ja gaat wel.’ zegt Billy. ‘Ik heb je nog zoveel uit te
leggen.’

30

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk
punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

De schrijfworkshops
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