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Voorwoord
Wat is er in de loop van de geschiedenis toch veel uitgevonden door de mens. Alle dingen om
ons heen die we zo vanzelfsprekend vinden zijn ooit bedacht door iemand. Vaak waren het dingen
die je direct kon inzetten. Een scherp gemaakt stuk steen kon prima gebruikt worden als mes.
Tussen al die duizenden uitvindingen is ‘Het schrift’, ofwel het kunnen schrijven, een héél
bijzondere. Soms wordt het benut voor direct gebruik (bijvoorbeeld als je een getal of woord wilt
noteren dat je even later alweer nodig hebt) maar vaak ook voor het opschrijven van gedachtes
die je nóóit meer vergeten wilt. Of sterker: je wilt jouw gedachtes op papier zetten en stuurt ze
aan iemand, per brief, per mail of kort berichtje per telefoon. Die persoon leest die door jou
genoteerde letters en kan zo kennisnemen van jouw gedachtes. Dat is toch een superuitvinding!
En het gaat nog verder! Stel je voor, die door jou geschreven woorden worden bewaard; over
duizend jaar kan iemand jouw gedachtes nog altijd lezen!
Op deze manier kunnen we nu bijvoorbeeld nog altijd lezen wie Julius Ceasar was en wat hij
allemaal gedaan heeft. Hij schreef namelijk dagboeken zodat we nog altijd kunnen lezen dat hij
‘toen en toen’ ‘daar en daar’ was met ‘die en die’ en wat er toen gebeurde. Of we kunnen lezen
hoe Amerika is ontdekt door de verhalen die Columbus heeft opgeschreven. Ook vandaag de
dag schrijven we heel veel op van wat er gebeurt om ons heen zodat mensen die in de toekomst
leven kunnen lezen hoe ons bestaan was.
Prachtig werd het helemaal toen men ging ontdekken dat je niet alleen feiten op kon schrijven
maar ook alles wat jouw hersens fantaseren: verhalen! Ze hoeven niet eens waar gebeurd te zijn.
Er zijn mensen die dat heel goed kunnen, die kunnen met letters en woorden de lezer een wereld
voortoveren waar ze álles van willen weten. Ze kunnen het boek amper wegleggen, zó spannend
of boeiend is het! Wat denk je van Harry Potter? Dat is allemaal verzonnen door een mevrouw
met de naam Joanne Rowling. Gewoon verzonnen! En toch smullen heel veel kinderen (tegen
niemand zeggen hoor: ook heel veel volwassenen…) daar enorm van.
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Denk niet dat mevrouw Rowling dat opschrijven van haar verzinsels in een keer kon. Nee, zoiets
vergt oefening. Doen, doen en nog ‘ns doen. En dan ontstaat langzaam een eigen stijl waarvan
lezers zeggen: “Wauw, daar willen we alles van weten!” 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!
Sinds 2013 wordt voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen binnen de gemeente Oisterwijk
een schrijfwedstrijd georganiseerd. Ook dit jaar nemen honderden kinderen weer deel!
Doel is fantasie en creativiteit van kinderen te stimuleren zodat ze hun eigen wereld kunnen
scheppen en deze leren omzetten in een verhaal. Dat vinden we belangrijk! Om deze reden en
om recht te doen aan verbeeldingskracht van kinderen zijn hun originele teksten in deze uitgave
opgenomen. We zien graag goed taalgebruik maar hebben nu even de ‘taalfoutjes’ genegeerd.
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. We danken alle betrokkenen voor hun inzet!
Bestuur van Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur,
Kees van Dongen, Marya Hüsstege, Dré van Hal en Désirée Evers

Juryrapporten
De jury had opnieuw een moeilijke taak om van alle inzendingen binnen de Schrijfwedstrijd
de ‘besten’ aan te wijzen. Ze hebben enorm genoten van de verhalen die werden ingestuurd!
Maar ja, zij zijn de jury en moeten toch echt zeggen welke verhalen zij het allersterkst
vonden. Onderstaande drie kwamen als mooiste uit de bus. Op 1 eindigde
‘Hondenmanicure’ van ‘De Kikkenduut’, op 2 ‘De verkeerde kapper’ van ‘Mozaik’ en op 3
‘Grassprietjesrechtzetter’ van ‘De Coppele’. Hieronder beknopte juryrapporten:

Hondenmanicure.
Pippa Kooijmans, groep 7, De Kikkenduut
Beslist een prijswinnaar! Goed geschreven verhaal met een happy end. De rijmziekte maakt
het erg grappig. Het rijmen door de ‘ik-persoon’ werkt goed: daardoor herken je degene die
aan het woord is. We hebben het verhaal met een glimlach gelezen! Je hebt goed gebruik
gemaakt van het thema “Worden wat je wil” en voor jezelf een leuk fantasieberoep bedacht.
Goed uitgewerkt, met zelfs een link en een telefoonnummer! Het verhaal is goed en luchtig
geschreven. Netjes qua spelling, indeling en leestekens. Belangrijk pluspunt, het maakt het
lezen een stuk prettiger. Het is een verhaal met een goede afsluiter dat laat zien hoe gelukkig
het je kan maken als je een toekomstdroom hebt, vooral als die droom ook nog eens uitkomt.
Tip: wordt vooral schrijver!

De verkeerde kapper.
Bente van Mensvoort en Bram Weterings, groep Oranje, Mozaik
Grappig, origineel en fantasierijk verhaal. We hadden tranen in onze ogen van het lachen! Slim
om bekende voetballers te gebruiken, dat maakt het extra grappig! Leuk hoe een Nederlandse
kapper plezier en geluk brengt in Afrika met zijn kleurrijke kapsels! Mooie tekening met de
regenboog boven de kapperszaak, net zo kleurrijk als de kapsels van kapper Klaas! Het verhaal
heeft een verrassende opbouw met een onverwacht happy end. Er zit een moraal in van nooit
opgeven en successen delen, wat het heel bijzonder maakt. Tips: Leuk als luisterverhaal. Let
nóg beter op dat de punten en komma’s op de goede plaats, dat maakt het lezen makkelijker!
Ga vooral door met schrijven!

Grassprietjesrechtzetter.
Janne Roloff, groep 8 De Coppele
Grappig verhaal waarover goed is nagedacht en waarin op originele manier gebruik is gemaakt
van het thema “Worden wat je wil”! Goed geschreven, met een snelle, duidelijke opbouw en
mooi einde. Het zit goed in elkaar. Janne heeft heel goed nagedacht over het zelf-bedachte
beroep, met een omschrijving van de taken en de na- en vooral de voordelen. Voldoet aan alle
voorwaarden om als eerste te worden, er mist echter een plot: anders had dit makkelijk
nummer 1 kunnen worden. Mooie tekening, die uitnodigt om het verhaal snel te gaan lezen!
Winnaar ‘De Kikkenduut’, 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 2021
De Kikkenduut – Groep 7
Schrijver: Pippa Kooijmans

Hondenmanicure.
Hallo! Ik ben Nona Neusgat. Dit verhaal gaat over ik toen ik
wat kleiner was en opzoek was naar een beroep voor later.
Even iets belangrijks voordat je dit verhaal gaat lezen. Ik heb
een ziekte, waardoor ik bij heel veel dingen rijm, lijm. Oepsie
daar ga ik al, bal.
Ik schrijf mijn verhaal, omdat vroeger, toen ik 7 was (ik ben
nu inmiddels 32) een vraag van de juffrouw kreeg, veeg. Een
belangrijke vraag die zo'n beetje mijn leven, kleven
veranderde. Mijn juffrouw vroeg, kroeg aan mij: "Nona, wat
wil jij later worden?" Toen ze die vraag stelde wist ik mijn
antwoord nog helemaal niet, roetveegpiet. Ik had heel de dag
na zitten denken, schenken. "Wat wil ik worden? Wat wil ik
nou echt heel graag worden?
Brandweervrouw, juffrouw, dokter of misschien zelfs wel
okselruiker, zwembadduiker."(het beroep okselruiker
bestaat echt. Als iemand nieuwe deo heeft uitgevonden gaat
iemand de deo opdoen en daarmee de hele dag sporten, dan
zweet diegene helemaal en dan is er een okselruiker om te
kijken of je de zweet goed kan ruiken. Zo ja dan moet de deo
aangepast worden, zo nee dan verkopen ze het in de winkel.)
Ik kon maar niet bedenken wat ik eigenlijk wou worden,
borden.
Mijn moeder kwam me ophalen van school en ik praatte niet.
Ik zat alleen maar te denken aan mijn beroep later. Ik kwam
thuis en ging op de bank liggen. Ik staarde naar het plafond.
Mijn moeder vroeg of ik me wel goed voelde omdat ik de hele
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tijd niets zei. Ik vertelde aan mijn moeder dat juffrouw
Ronde Billen aan mij had gevraagd, uitgedaagd wat ik wou
worden maar dat ik het niet wist. Mijn moeder speelt in dit
verhaal, paal ook een grote rol. Zij was diegene die mij op het
beroep bracht wat ik fantastisch vond en wat ik nu ook ben,
ven. Mijn moeder zei: "Dan verzin je toch lekker zelf een
beroep! Je houdt toch zo van honden? Word dan
bijvoorbeeld hondentrainster of honden Manicure!" Honden
Manicure, dacht, slacht ik, dat ga ik worden! Ik vroeg
wanneer papa thuis zo komen. "Morgen pas lieverd. Hij moet
voor zijn werk, kerk ergens in Limburg slapen." zei mama.
Ik kon niet slapen, gapen omdat ik zo opgewonden was om
het aan iedereen te vertellen. "Mijn eigen bedrijf. Wow!"
dacht ik. Toen het 8:30 vielen mijn ogen langzaam maar
zeker dicht. De volgende dag, lach op school was ik mega blij!
Ik neuriede de hele dag vrolijke liedjes in de klas, das. Ik
vertelde het tegen mijn juf. Ronde Billen lachte en ik
huppelde vrolijk naar mijn, pijn vriendinnen om het te
vertellen. Toen papa eindelijk thuis kwam, lam bij het eten
gaf ik hem een super-duper mega knotsie, flotsie knuffel.
Mijn papa was blij voor mij. En nu ben ik hier. Ik heb mijn
eigen bedrijf. Het hondenpootje.
Ik run het met mijn beste vriendinnen
Linne en Meike, ik ben dol gelukkig,
big. Sorry als je mijn gerijm een beetje
zat was, klas. Ik kan er ook niets aan doen, schoen! Als u bij
ons wilt komen werken, kan dat. U kunt of u zelf aanmelden
op www.hondenpootje.nl. U kunt ook bellen met het nummer
06-26202830.
En nog een ding, ook jij kan worden wat je wilt!

6

Partners in de ‘Oisterwijk Schrijft Cultuur’ schrijfwedstrijd::
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Mozaik - Groep Oranje
Schrijvers: Bente van Mensvoort en Bram Weterings

De verkeerde kapper
Er was eens een kapper die heette klaas .de kapper hij woonde in Spanje. Met
zijn vrouw en kinderen. En de kinderen heten samé en djint en klaas had een
kapers zaak in Barcelona .en de kapperszaak heette kaperszaak goed geknipt.
Het lag vlak bij het stadion van Barcelona. En er kwam opeens een hele speciale
gast of terwel frenkie de jong ze waren een praatje aan het houden over dat hij
daar misschien om de maand een knip beurt zo krijgen. Toen hij de eerste beurt
kreeg zat er een doek voor. De spiegel dat vond hij heel vreemd hij zij tegen
klaas. Ik wil alleen de puntjes eraf. Maar klaas dacht iets anders te doen dus.
Ging hij de haren verven en de kleur was blauw en rood. Klaas zij we zijn klaar
oh fijn zou ik het mogen zien. Want de spiegel is bedekt ja tuurlijk waarom zou
je dat niet mogen zien. Toen zag frenkie het en hij werd woedend op de kapper.
Hij zij WAT HEB JE GEDAAN! Gewoon het zag er zo saai uit. Dus ik dacht ik geef
het gewoon een kleurtje snap je? NEE DAT SNAP IK TOTAAL NIET! Nou ik moest
maar weer eens gaan OENNN! Frenkie moest na de kappers beurt na de training
hij zag Memphis depay. Memphis zij WAT HEB JIJ GEDAAN FRENKIE. Toen zij

frenkie ik was bij de kapper geweest maar hij vond mijn haar saai. Dus dacht hij
ik geef het een leuk kleurtje. Toen zij Memphis ik ga daar ook wel eens een
keertje naar toe. De volgende dag ging Memphis daar ook naar toe. Hij liep de
deur in. En klaas zij oh hey Memphis! Wil jij ook een knip beurt? ja hoor. Wat wil
je ik wil het Barcelona logo in mijn haar oké .leuk gaan we doen waarom is de
spiegel bedekt? Oh dat doe ik bij al mijn klanten toen zij Memphis oh oké .dat is
wel leuk dat het een verassing blijft. Nou laten we nu maar eens beginnen zij
klaas. Ik ga even de spullen pakken. Toen hoorde Memphis een karretje hij
roepten wat ben jij aan het doen! Oh gewoon de spullen aan het pakken .oh oké
en toen klaas weer terug was. Zo nu kan ik beginnen mooi zo na 10 minuten was
klaas klaar. Met zijn eigen idee oftewel het regenboogkapsel.
Zo we zijn klaar nou dit is het geworden wat heb
je gedaan. Zij Memphis!!!Gewoon het zag er niet
zo leuk uit. Dus ik heb het een kleurtje gegeven
nou ik komnooit meer bij je langs. Houdoe en
BEDANKT en hij liep de kapers zaak uit. Der
liepen heel veel mensen lang Memphis. En
vonden er het leuk uit zien. Dus gingen ze ook
daar naar binnen. Dus klaas had het zoooo !
Druk dat zijn kinderen en vrouw moesten helpen.
maar zen kinderen en vrouw vonden het ook heel
leuk omdat te doen .om de klanten een kleurtje in
de haren te geven. En iedereen kwam boos uit de
kappers zaak .en hij kreeg het geld niet van de
klanten.en uiteindelijk ging die faillit. En moest
die weg. Toen vond die een nieuwe plek in Afrika
en daar vond hij de mensen nog saaier .Als in Spanje dus er kwam na een week
na die er was in Afrika. Een klant voelende zig niet goed. En vroeg of dat het haar
wat korter mog .dus de kapper zij natuurlijk kan dat. Hij luisterde niet naar de
klant. Hij gaf het gewoon weer een kleur en de klant was in een keer heel blij.En
hij zij DANKJEWEL !! toen zij die. Ik ga even me familie halen die zullen ook blij
zijn met wat u met mij heeft gedaan. Want niemand in Afrika is blij. U baan zou
vast heel goed gaan lopen in Afrika. nou er komen zometeen meer mensen aan
.want ik ga even wat mensen halen en heel Afrika gaat blij zijn met u en jouw
kinderen en vrouw .een half uur later waren er super veel klanten. Er stond buiten
een rij van wel 100 meter. En ze waren pas na 10 uur werken klaar. Met alle
mensen die in de rij stonden en ze hadden in een dag 10000 euro verdiend. En
uiteindelijk hebben ze een super groot huis gekocht met een zwembad en een
super grote glijbaan. En ze hebben een school gebouwd voor alle arme kinderen.
En zo was Afrika een super gezellig en mooi land en leefde ze lang en gelukkig.
En het gezin ook. Klaas, Charley is zijn vrouw en Samè en djint.
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De Coppele – Groep 8
Schrijver: Janne Roloff

Grassprietjesrechtzetter
Ik was op zoek naar een beroep. Het was niet makkelijk, want er was geen
leuk beroep. Ik wou mensen tevreden maken, buiten zijn, iets met de
natuur doen en de natuur netjes verzorgen. Er waren weinig beroepen
waar je al die dingen kon combineren. Ik kon deze vier leuke beroepen
vinden. Namelijk:
- Tuinman
- Bloemenkapper
- Heggensnoeier
- Grassprietjesrechtzetter
Ik kon bij alle beroepen doen wat ik graag wou. Er waren wel nadelen. Bij
de tuinman moest je te veel doen. Bij bloemenkapper waren de bloemen
altijd
ontevreden.
Heggensnoeier
is
zo
gewoon
en
grassprietjesrechtzetter was zo precies.
Het was moeilijk om te kiezen maar ik ben voor grassprietjesrechtzetter
gegaan. Omdat je dan mensen tevreden kan maken, buiten kan zijn, iets
met de natuur kan doen en de natuur netjes kan verzorgen.
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Grassprietjesrechtzetter houdt in dat ik een belangrijk persoon ben in
een voetbalstadion. Ik mag de grassprietjes daar rechtzetten in de
rust, voor en na de voetbalwedstrijd. Wel jammer datje uit het beeld
wordt gehouden tijdens de rust. Je komt dus niet op TV. Bijna niemand
weet dat mijn beroep bestaat. Ik heb vaak grappige en rare dingen
meegemaakt.
Zo werd er ooit een bal op het veld getrapt terwijl ik bezig was. Toen
werd die speler gediskwalificeerd. Het is gevaarlijk als een grassprietje
platligt. Dan kunnen er veel ongelukken gebeuren. Zoals blessures als
gebroken benen en armen en zelfs gebroken nekken.
Als je dit beroep ook wil
doen, moet je weten dat ik
oppergrassprietjesrechtzetter ben en ik bij officiële voetbalwedstrijden
de grassprietjes recht mag zetten. Dat betekent dat je normaal begint
met amateurwedstrijden. Als je oppergrassprietjesrechtzetter bent,
mag je veel belangrijke beslissingen nemen; zoals in welk stadion
iemand de grassprietjes recht mag gaan zetten.
Je hebt als oppergrassprietjesrechtzetter een raad waar mee je al die
beslissingen
mee
moet
nemen.
Die
raad
heet
de
grassprietjesrechtzettersraad. In de grassprietjesrechtzettersraad
zitten mensen die dit beroep al heel lang doen. Maar mijn beroep is een
uitstervend beroep. Er komen steeds meer machines die de
grassprietjes rechtzetten. Met de eerste machine zette ik de sprietjes na
het maaien recht, maar nu zijn ze bezig om het maaien en het rechtzetten
samen te laten gebeuren. Het is nog niet helemaal zonder fouten, dus
moet ik nog controleren. Hopelijk duurt het nog een hele tijd voor de
machine geen enkel grassprietje vergeet. Want ik doe mijn werk graag
of het nou droog is of niet. Als ik eindelijk klaar ben kan ik nog even op
de tribune genieten van mijn werk en dan begint de wedstrijd. Zodra de
rust begint en als de wedstrijd klaar is, kan ik nog een keer de
grassprietjes rechtzetten. Het zou jammer zijn als zo'n mooi beroep zou
verdwijnen. Geen idee wat ik daarna ga doen. Misschien ga ik
grassprietjes rechtzetten in de Efteling. Dan kan ik gelijk het afval
weggooien. Als ik daar mag werken hoop ik dat andere mensen me zien
en het ook willen gaan doen. Je kan dan natuurlijk af en toe in een
attractie.
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De Hasselbraam – Groep 8
Schrijver: Groep 8

De verdwenen ruimte
In het jaar 35261,
Komen de astronauten achter een groot mysterie. De ruimte verdwijnt!
En het grootste probleem de Demonen hebben de raad in hun macht. De
Demonen, onder leiding van Darth Demon, hebben de leiders een raadsel
gegeven. En het antwoord was fout. Als straf begon de ruimte meter voor
meter te verdwijnen. De astronauten bereiden een missie voor, een
geheime missie. De astronauten sturen een ruimte geheim agent, met de
naam Space Bond, alvast vooruit. Zijn missie is om zoveel mogelijk
informatie te verzamelen, en de basis van Darth Demon te vinden. Terwijl
de agent is vertrokken, krijgen ze op de basis steeds meer meldingen van
verdwenen planeten...
Alle planeten verdwijnen zomaar. Volgens de berekeningen verdwijnt als
laatste de aarde want Darth Demon wil het centrum van het universum!
Darth Demon heeft een geheime basis, is Space Bond achter gekomen.
Space bond vliegt in zijn ruimte badkuip naar de basis van het astronauten
team. Onderweg was zijn zeep-tank op. Gelukkig had hij bellenblaas mee
hij gooit het in de tank. Bzzzz deed de badkuip hij deed het weer hij vloog
naar de astronauten hij klopte op de deur, de deur ging open maar niemand
was te zien. Hij werd stevig bij zijn arm gegrepen, en werd naar binnen
getrokken. Hij schreeuwde luid en werd vastgebonden. 'Oh sorry, wij
dachten dat je een indringer was,' zei een van de astronauten. 'MAAK
MIJ LOS,' zei hij luid. De astronauten kwamen tevoorschijn en maakte
hem los hij zei: 'ik heb iets ontdekt, Darth Demon heeft een geheime
basis,’ zei Space bond.
De astronautenbillenpoetser keek ernstig en zei: 'we moeten iets doen,'
De astronaut alienvoeder zei: 'Maar wat dan? We moeten naar de basis
en zoveel mogelijk informatie krijgen,' zei astronaute- billenpoetser. Ze
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gingen met het hele team naar de basis. Ze zagen as op de heenweg.
'Saturnus is aan het verdwijnen,' zei astronaute alienvoeder. 'Oh nee, we
moeten iets doen voor het te laat is' zei astronautenbillenpoetser. 'Nee,'
zei Space Bond. 'Het is al te laat we moeten door, oké. We gaan heel ons
team oproepen en gaan
astronautenbillenpoetser.

vechten

tegen

Darth

Demon'

zei
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De astronauten zijn een gevecht begonnen met Darth demon. Demon geeft
een trap aan de astronauten, ze hebben het moeilijk, ze schakelen het
geheime team in. Eerst komt de astronautenbillenpoetser, dit keer niet
die van de astronauten maar die van Demons kontje, de
astronautenbillenpoetser lijdt Demon af. Daardoor kan Space Bond Darth
Demon een trap geven. Maar Darth Demon gebruikt zijn magische
krachten en gooit de astronauten naar beneden in de oceaan. Ze zwemmen
een eindje. Maar plots zien ze een kistje. Hij licht helemaal onder het
zeewier. Maar ze redden het niet zonder een zuurstoffles. Ze komen niet
verder dus ze zwemmen naar de kade en kopen een zuurstoffles. Ze gaan
verder zoeken naar het kistje maar ze zien Darth Demon surfen, En hij
zoekt het kistje ook om te vernietigen! De astronauten zoeken en ze
vinden hem net op tijd. Ze zoeken de sleutel hij lag naast het kistje. Ze
maken hem open de ruimte werd terug geteleporteerd en ze vieren feest!

De Bienekebolders – Groep 7/8
Schrijvers en illustrators: Groep 7/8

Stan wordt goudzoeker
Stan de hoofdpersoon uit het verhaal van 2020 beleeft een jaar later in 2021 een nieuw avontuur. Dit keer
geen pestkoppen, maar goudzoekers, cowboys, een nieuwe vriendin en natuurlijk zijn opa’s tijdmachine.

Stan fietst naar het huis van zijn opa. Hij loopt naar binnen. Zijn opa is zijn post aan
het bekijken. Hij kijkt mee en vindt een brief van de huurbaas. Op de brief staat dat zijn
opa een grote huurachterstand heeft. Hij schrikt van de brief en laat hem aan zijn opa
zien. Zijn opa schrikt ook. Opa zegt: ´Ik heb daar niet
genoeg geld voor, hoe ga ik dat nou betalen´. Hij gaat
bij zijn opa op de bank zitten. Hij denkt diep na en
krijgt een idee, hij vertelt het niet tegen zijn opa.
Hij loopt naar de kelder en opent een kast. Daar liggen opa’s oude
kleren. Hij snuffelt tussen alle kleren en ziet oude goudzoekerskleding
liggen. Hij heeft geld nodig en goud is veel geld waard. Misschien kan
hij met de tijdmachine naar de goudzoekerstijd, denkt Stan. Maar
welke jaar is dat? Hij zoekt het op, 1850 komt er te staan. Oké dan,
denkt Stan.
Hij stapt in de tijdmachine en toetst het jaar 1850 in. Wanneer hij
in het goede jaar is, stapt hij uit de tijdmachine. Hij loopt even
rond en ziet een mijn, er staat een bord boven:
'goudmijn'. Hij kijkt nog eens even goed rond en
ziet een pikhouweel. Hij pakt de pikhouweel op
en loopt de mijn in. Als hij net binnen is, hoort hij
buiten iemand roepen.
‘Help, help. Is daar iemand?’ ‘Hey jij! Kun jij mij misschien
helpen? Ik zit vast!’ Stan kijkt verbaasd om zich heen. Nu ziet
hij het pas. Hij vraagt wat er gebeurd is. Het meisje antwoordt:
‘Opeens kwam er een hele harde wind vlaag en toen viel deze
boom om op mijn voet. En dat doet heel veel pijn.’ Samen
krijgen ze de boom weer van de voet van het meisje.
‘Hoe heet je eigenlijk?’ vraagt het meisje? Ik heet
Tara, en jij? ‘Ik ben Stan.’ ‘Leuk je te ontmoeten
Stan. ‘Kan ik je ergens meehelpen? vraagt Tara. ‘Ja
hoor,’ antwoordt Stan. Je kunt me helpen met het
zoeken naar goud’. ‘Waarvoor dan?’ vraagt Tara. ‘Voor mijn opa, hij kan de
huur niet betalen. Dus zoek ik nu goud.’
‘Oké, zegt Tara. ‘Ik help je wel, ik ben nu toch hier en dit is
tenslotte een goudmijn,’ zegt Tara met een lach op haar
gezicht. ‘Laten we naar binnen gaan,’ zegt Stan. Tara volgt
Stan de mijn in. Ze zien heel veel gangen en ook andere
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goudzoekers. Ze komen bij een diep gat in een mijnwand en beginnen te hakken. Ze
vinden kilo´s goud en stoppen het in zakken die ze hebben gevonden. Ze lopen de mijn
uit en gaan op zoek naar de tijdmachine.
Opeens zien ze een stofwolk, ze lopen er naar toe en zien dat het
mannen zijn op paarden. De mannen vragen wat ze hier doen en ze
antwoorden dat ze goud hebben gezocht voor Stan zijn opa. En nu
weer op de weg terug zijn naar hun tijdmachine. De mannen lachen hen
uit en zeggen dat een tijdmachine niet bestaat. ‘Hoeveel
goud hebben jullie eigenlijk?’ vraagt één van de mannen.
‘Weten we niet precies,’ zeggen Stan en Tara. ‘Is het
veel?’ vragen de mannen.’ ‘Ja best wel,’ zeggen Stan en Tara. ‘Mogen we
het eens zien?’ ‘Oké, dat is goed’. Ze laten het goud zien. De cowboys
slaan ze knock-out. En rijden weg op hun paarden.
Ze komen langzaam bij en Stan
zegt: ´Huh, wat is er gebeurd?’ ‘Kom
op Stan, sta op.’ Stan staat op en
zucht: ‘Zo komen we nooit op tijd,
maar we kunnen niet stil zitten, we
moeten iets doen.’ ‘Oké,’ zegt Tara.
‘We gaan het goud terugpakken. Hé,
kijk Stan, daar staan twee paarden. Kom, nu kunnen we achter ze aan.’ ‘Goed idee,’
zegt Stan. Ze volgen het spoor van de cowboys, tot ze hen vinden bij hun kamp.
‘Kom snel, verstop je achter die steen!’ Vanuit hun
schuilplek observeren ze het kamp van de cowboys.’
‘Kijk daar, ons goud,’ zegt Stan. Ze wachten tot het
donker is. Uit het zicht van de dieven sluipen Stan en
Tara door het kamp naar hun goud toe. Ze pakken de
zak met goud en sluipen terug naar hun paarden.
Op de paarden rijden ze naar de tijdmachine. Ze reizen terug naar het huis van de opa
van Stan. Stan en zijn vriendin komen uit de tijdmachine. Zijn opa is tv aan het kijken.
Ze komen uit de kelder. Ze gaan bij opa op de bank zitten.
Stan zegt: ´Ik heb super goed nieuws voor je.’ Opa zegt:´
Wie is dat?’ ‘Dat is Tara. Maar dat is nu niet belangrijk,’ zegt
Stan. ‘Het goede nieuws is we op tijdreis zijn geweest. En
dat we goud hebben gezocht. Het was een hele reis en we
hebben iets voor je meegenomen. Het is goud! Je kan
eindelijk de huur betalen, dan hoef je niet het huis uit.’ Stan
zijn opa is er super blij mee. Stan, Tara en opa gaan naar een goudwinkel
om het goud in te wisselen voor geld. Daarna belt zijn opa de
huurbaas om te zeggen dat hij de huur kan betalen.
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De Bunders – Groep 3A
Schrijver: Roos Knape

DE UITVINDER VAN SNOEPJESLAND
Thijs wordt wakker, yes het is eindelijk studie dag. Hij rent naar de kamer
van zijn ouders papa mama het is studie dag! Oh nee dat was ik helemaal
vergeten, zegt mama Thijs kijkt droevig. Je kan wel naar oma zegt papa.
Of wacht, je kan een dagje mee helpen op mijn ja zegt Thijs dat is super.
Goed laten we maar snel gaan eten zegt mama, anders komen wete laat. We
gaan naar beneden opgewonden eet ik snel mijn eten op. Als we klaar zijn
gaan we naar de auto, veel geluk roept mama nog. Papa start de auto,
onderweg vertelt hij dat ze een raket hebben gemaakt. En hem vandaag
klaarmaken voor de vlucht over een week. Als we aangekomen zijn zie ik
een deel van de raket boven de bomen uitsteken. Wat is je beroep eigenlijk
vraag ik. Papa fluistert in mijn oor ik heb een nieuwe planeet gevonden. Die
ik verzorg het heet Snoep land! Ik moet lachen hahaha ha denk je dat ik
dat geloof. Het is echt waar wacht maar af.

Laten we maar beginnen zeg ik, we lopen naar de raket. We beginnen met
de binnenkant we lopen de trap op de raket in. Begin jij bij het stuur niet
aan de rode knop zitten zegt papa. Er komt een vreemde man binnen. Hij
heeft een sikje en een jas die lijkt op een van een detective hij heeft een
grote bril en een petje, neem wat pauze zegt hij tegen papa. Als papa weg
is wil ik weglopen maar de deuren gaan dicht dan zie ik dat ik tegen de rode
knop leunde hij begint af te tellen. Van schrik springt de man uit het raam
op het grote platvorm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,. De raket rammelt een
beetje en vliegt omhoog, ik ga snel in een van de stoelen zitten en kruip in
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elkaar in een van de laatjes ligt een snoepje ik pak hem uit het laat je
lekker smaakt naar suikerspin. Ik kijk naar buiten dit wil ik later

wel

worden zo lekker in een raket snoep eten. Ik kijk uit het raam is het echt
waar wat ik zie. Hij keek naar een prachtig landschap, struiken waren van
suikerspin, het pad was van mega snoepjes hij zag een meneer lopen die
verbaast op keek, toen de groten raket bijna was geland. Al snel kwam de
raket met een plof neer op de planeet. Toen hij naar buiten stapten kon
hij gewoon ademen dat stelden hem gerust. Wat doe jij hier vraagt hij
aan een man met een kroon. Ik ben de koning van snoep land!
Zij hij bazig naast zijn kroon waar snoep op zat. Hat hij een mantel met
veel snoep. Hij had een dikke buik, en een ijsje als staf die blijkbaar niet
smolt, hij nam snel een likje. Thijs liep weg de snoepjes koning of zo keek hem
na. Thijs plukte snel een zuurstok en rende weg. Ineens hoorde hij de
koning weer, geschrokken draaide hij snel om. De koning had een vlinder
van snoep vast, wees niet bang en kom mee naar mijn snoepjes paleis zei
hij. Thijs liep met hem mee. Trots liet hij zijn paleis zien. Blijf een nachtje
hier dan repareren mijn hulpjes jou raket of zo. We lopen de trap op van
het paleis ik pak snel een snoep je van de rand van de leuning. Toen we
binnen waren liepen we nog een stukje door, boven aan de trap liet hij mijn
kamer zien het bed was gewoon van hout en de kussens van stof een kastje
en een oud ridder harnas van snoep maar dat snoep was niet meer lekker.
Toen we weer beneden waren gingen we eten drop en nog veel meer lekkers
toen we klaar waren met eten zij de koning ga maar naar bed. Ik liep naar
mijn kamer en ging in bed liggen. Ik viel al snel in slaap. De volgende ochtend
werd ik wakker door een belletje. De koning zij kom je raket is klaar. Voor
dat ik iets kon zeggen hoorden ik, papa mama een mooi meisje liep naar
binnen. Wie is dat vroeg ze aan de koning. Dat is een gast zij de koning ga
snel naar je raket anders gaat ze zeuren, ik ren de trappen af naar buiten
naar mijn raket ik spring naar binnen en druk snel op de rode knop. Hij
vliegt snel weg vanuit het raampje kan hij al snel de aarde zien. Toen hij
bijna was geland zag hij zen moeder en vader blij naar boven kijken. Toen
hij eindelijk was geland en uitgestapt. Renden hij naar zijn moeder en sprong
in haar armen daar ben je zij ze. Papa zij, laten we naar huis gaan.
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SBO Mozaik – Groep 8, Paars
Schrijvers: Sepp en Nout

De magische kabouters
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Het is net weekend Nout en Sepp komen van school af. Hun hobby is
kabouters maken. En natuurlijk gingen ze dat ook doen uit school. Nout en
Sepp hebben ook een winkeltje om de kabouters te verkopen. Niet kort nadat
ze uit school zijn hebben ze al een klant in de winkel. De klant is donker
gekleed Nout en Sepp waren nog achter in de winkel. De klant was nog geen
minuut in de winkel. En er lag een leeg flesje op de grond.

gif
De man had een gif dat de kabouters tot leven kwamen. De man scheurde
weg in zijn grote auto. Het werd nacht, de jongens gingen naar bed. De
kabouters kwamen tot leven. In de schuur van de jongens werd het onrustig.
De kabouters waren aan het vechten Sepp werd wakker van het lawaai.
Sepp maakte Nout wakker. Sepp zij hoorde je dat geluid ook? Nout zij welk
geluid? Sepp vroeg gaan we kijken? Nout zij ja natuurlijk ik wil weten wat er
aan de hand is. Nout liep voorop met de zaklamp Sepp liep achter Nout want
Sepp zijn zaklamp was leeg. Rustig liepen ze de schuur in. De achterdeur
van de schuur was open... Sepp zag een groep kleine kabouters de grote
schuur inlopen. Sepp zij KABOUTERS?! Nout ging gelijk kijken naar de
kabouters die normaal gesproken op de planken zouden staan. De kabouters
zijn weg dus dat zijn de kabouters riep Nout. De kabouters waren heel druk
en maakten alles kapot wat ze zagen. Sepp had de politie gebeld maar die
geloofden hem niet. Sepp werd boos en dacht na over de winkel. Wat gaan
we nu doen vroeg Nout. Alles opruimen zij Sepp. Nout en Sepp ruimden alles
op langzamerhand werd het ochtend. Nout en Sepp waren op de bank in
slaap gevallen. Sepp werd wakker en maakt Nout wakker want ze waren nog
lang niet klaar met opruimen van de schuur.

politie
Om 12:00 kwam politie om te kijken of het waar was wat de jongens hadden
gezegd. De politie zag inderdaad dat de kabouters weg waren maar ze
wisten nog niet zeker of ze ook tot leven waren gekomen. Er hingen
camera´s in de schuur kwam Nout achter Nout zij tegen de politie kijk de
camera beelden! De agenten kwamen Sepp achterna de politie zag
inderdaad dat de kabouters tot leven kwamen. De politie ging op onderzoek
en zag ook de man op de camera zag je de man in het zwart. Op de buiten
camera zag je ook de auto van de man. Ze noteerde het kenteken en gingen
langs het huis van de man. Het was een oud krap huisje. De politie belde
aan en niemand deed open dus ze vielen het huis in en daar was de man
aan het slapen. Hij werd wakker gemaakt en werd opgepakt. Alle kranten
stonden vol met het nieuws en Nout en Sepp konden weer lekker kabouters
verkopen. En ze verkochte ook heel veel kabouters en ze hadden zo veel
geld om de grote schuur te laten repareren.
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De Nieuwe Linde – Groep 7
Schrijver: Saar Alting

Beroependag loopt uit de hand...
Loes, Timo opstaan! Het was donderdagochtend, een normale
schooldag begon weer. O Schoolreisje, dacht Loes. Jongens kom nou
riep hun moeder. Jajaja riep Timo. Timo en Loes zijn broer en zus wonen
op Rozenlaan 24 samen, met hun moeder. Hun ouders zijn gescheiden.
Ze sprongen uit bed, want Timo en Loes doen altijd wedstrijdje wie als
eerste beneden is. Maar eigenlijk wint Loes altijd. Aan tafel waren Loes
en Timo aan het ontbijten. Timo kijkt een beetje sip. Lieverd is er iets?
zei zijn moeder. Loes grijnsde. Timo wil je iets vertellen aan je mam zei
Loes plagerig. Timo gaf loes en duwtje. Aan tafel was het stil. Nou vertel
maar zei, mam nieuwsgierig. Heeft het iets te maken met de workshop
van vandaag? Nou eigenlijk mag ik niet mee, wat waarom niet? We
hadden vandaag een workshop waar onze klas langs gingen bij vier
beroepen en uiteindelijk moest je kiezen wat je wilden worden. Timo had 19
gister het voor elkaar gekregen om de klas uitgestuurd te worden en niet
mee te mogen op schoolreisje zei Loes. Timo zei mam boos. Het spijt
me de juf is super streng, ik prate alleen tijdens een toets verder niks.

Dat is geen leuk gedrag zo heb ik je niet opgevoed. Nu rap naar school
en we zien nog wat je straf is. Op school is de halve klas er al met jas
aan, want we gaan meteen door. Op school als ze meteen al binnen
komen roept de juf Timo al meteen. Ik ga op mijn plekje, zitten naast
mijn beste vriendin Sara. We kletsen even. Timo kom je, ja wat is er juf?

oja ik wilde nog sorry zeggen van gister probeerde hij nog. Ik heb
besloten dat je mee mag als je je netjes gedraagt oke? Ja juf. Toen hij
bij zijn plekje was maakte hij er een klein feestje van yes hé yes joehoe,
oke iedereen is er, laten we gaan. Ik en de moeder van Anna lopen
voorop zegt de juf. Julia ik en Sara lopen samen naar het eerste beroep,
we weten eigenlijk nog niet eens wat de beroepen zijn. Wat denk jij dat
het is het eerste beroep bedoel ik dan sara? zei Loes. Ik denk hmmm
kunstenaar of zo en wat denk jij Julia? ik hoop en denk kok. Julia wil kok
worden, ik weet het eigenlijk nog niet wat ik wil worden. Timo loopt weer
te irriteren hoor. Als we zijn aangekomen weet iedereen nu wel wat het
is. De bakker, lijkt een beetje op een kok Juul. Ja maar toch niet echt.
Toen we naar binnen liepen, ging de heerlijke geur van gebak, taart,
vers brood en veel meer allemaal door mijn neus heen, ahhh heerlijk.
Iedereen zat de winkel te bewonderen. In tweetallen gingen we
appeltaart bakken. De juf koos helaas de tweetallen. Ik moest met Stijn.
Hij zegt niet veel in de klas en hij is super slim. Maar hij was best aardig
we moesten al meteen weer door toen de taart op was. Julia was er
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nogal zeker van dat ze bij de bakker ging werken. Voor de volgende
workshop hoefde we niet ver te lopen. He! hier werkt mijn vader riep
Thijs uit mijn klas. Het was de politie. Timo zei vroeger altijd dat hij een
politieman wil worden. Ik weet niet of dat nog steeds is. Ik zag iemand
wegrennen. De juf zag het ook een ander groepje ook die bij elkaar
liepen, kijk juf, hoort dat bij de workshop? uhhmm, de juf was er niet
helemaal zeker van dat dat hoorde, ik ga ervan uit zei ze Onzeker. We
liepen naar binnen en een grote man die op een beer leek stond ons op
te wachten. De juf haaste zich naar de meneer toe en fluisterde iets in
zijn oor. Ik zag dat Timo er dicht bij stond dus hij weet vast wat ze zeiden.
Ik liep zo onopvallend mogelijk naar Timo toe. Heb je gehoord wat ze
zeiden zei ik zacht tegen hem. Nee ik probeerde te luisteren maar ik
hoorde echt niks. We moeten dit uitzoeken totdat er een kei en keihard
alarm afging. Iedereen rustig blijven alsjeblieft. Iedereen schrok heel
erg. Laat het stoppen riep Anna ik plas bijna in mijn broek van schrik.
Timo pakte mijn hand vast toen moest ik wel lachen maar ik was nog
bang. De grote meneer zei in de walkie talkie meneer van veld is
ontsnapt ik herhaal meneer van veld is ontsnapt over. Die meneer van

net die boef is ontsnapt. O nee deze dag loopt uit de hand. De meneer
zei dat we met de klas even naar de koffiekamer moesten. We liepen
daar naartoe iedereen praatte door elkaar en de juf riep jongens rustig!
uhhm
dat
was
een
beetje
hard
zei
de
juf.
Sorry jongens en meisjes ik weet dat dit uit de hand loopt maar wat helpt
het door elkaar te gaan schreeuwen. Ik en Timo liepen opvallend weg
niemand zag het alleen Tobi hij is een vriend van Timo. Hij sluipt achter
ons aan. De juf ziet Tobi en zegt hé waar ga je naar toe? mag ik even
naar de wc juf? Oke maar schiet wel een beetje op, ja is goed. Hij rent
achter ons aan wacht roept hij zacht waar gaan jullie heen? Timo en ik
kijken elkaar aan. Hij fluistert iets in mijn oor. Oke meen dat je het aan
niemand verteld. ja ik beloof het en spuug op zijn hand iel gatver, dat is
gewoon iets wat jongens doen zegt Timo snauwerig. Oke maar wat
gaan jullie nou doen? We gaan de dief pakken. Even later waren ze
buiten. Kijk voetstappen riep Tobi. Kom we volgen die. Ze stopten bij
een oud groot pakhuis, we liepen rustig naar binnen. Het was donker
daar. Hallo riep Timo. We hoorden daarna keihard iets vallen. Ik schrok
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de anderen ook. We liepen stilletjes naar die plek waar we het hoorden.
Tobi zei psst jongens kijk daar en je wil niet weten wie er daar stond...
Meneer van veld stond daar hij probeerde te ontsnappen het lukte hem
bijna ik bel de politie riep ik. Timo Tobi pak hem. Ik belde de politie. We
hebben meneer van veld kom snel. We hoorde harde sirenes aan
komen, even later was hij opgepakt. Toen we weer naar de klas zijn
gebracht kregen we een sleutelhanger van de agent omdat we het zo
goed hadden gedaan. Ik was dood ongerust zei de juf maar ik ben ook
heel trots en ze gaf ons een dikke knuffel en toen was iedereen ervan
overtuigd dat ze allemaal politie werden en ook zo iets gaafs wilden
doen net als wij deden. En toch is alles goed afgelopen.

De Vonder – Groep 7
Schrijver: Puck en Jikke

De klas
Mila staat voor de klas, ze vraagt aan de kinderen wat ze later wil worden.
'kapper!' zegt Isa.
Een paar andere kinderen roepen ook door de klas.
'profvoetballer!' zegt Bram.
Leuk hoor! Weet jij al wat je wilt woorden Sam?
Sam is het meest verlegen meisje van de klas, ze zij niets.
Het wordt stil in de klas, Mila loopt naar haar toe.
'het maakt niet uit als je het niet weet hoor.' zei ze zacht.
'heel veel mensen weten het nog niet.' vulde ze nog aan.
Toen Sam thuis was dacht ze na, ze had echt geen flauw idee wat ze wou doen.
Ze dacht na misschien zou ze juf worden net als haar juf, of kapper net als Isa.
Ze had echt geen flauw idee.
Opeens wist ze het, ze zou tekenaar worden, dan kon ze de hele dag in bed tekenen
en dan krijgt ze er ook nog geld voor!
De volgende morgen in de klas zij ze wat ze wou de juf was echt onder de indruk.
Goed bedacht! Toen Sam op het nieuws keek zag ze iets vreselijks iedereen zag
het de burgemeester werdt gezegt dat hij de loon voor alle beroepen zou verlaagt
worden.
Toen Sam het zag had ze een probleem ze moest het oplossen ze ging naar de
burgemeester en zij dat de loon verhoogt moet worden een hele groep mensen die
hun beroep kwijt waren kwamen achter haar aan de gene die het tegen hem zij was
zijn broer dus die ging naar de cel en de burgemeester deed het saldo omhoog later
werdt Isa kapper, Mila was blij en Sam wist het zeker, ze zou zoizo tekenaar
worden.
Toen ze een keer langs kwam bij de school zag ze Mila weer.
'Mila?' vroeg Sam 'Sam?' zij Mila ze rende naar elkaar en toen waren ze super
blij
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De Vonder – Groep 8
Schrijver: Maartje van Dijck
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De Hasselbraam – Groep 7
Schrijver: Groep 7

De circus strijd
Er was is een circus genaamd toto de circusdirecteur heet kees. Maar hij
had ruzie met Bart. Hij had ook een circus genaamd Frozo.
Maar bart vondt het circus van kees vondt hij beter en hij dacht zal ik gaan
saboteren en dat gebeurden toen het circus bezig was sneedt hij een touw
door en de acrobaten vielen met jongleerkegels naar beneden maar
gelukkig vielen ze op een net maar bart zag dat ze op het net vielen dus
hij ging nog een sabotage uit brengen hij ging naar de dieren en hij maakte
de dieren los maar de kamelen liepen weg en de aapjes hingen in de circus
tent dus de klanten gingen weg
En toen plaatsten bart deze post overal in het dorp. Er gingen minder
mensen naar het circus van kees dus kees baalde en stuurde een brief
naar de gementen. Daar stond op ` lieve gementen ik ging een voorsteling
geven en toen vielen de acrobaten naar beneden en de dieren waaren los25
gemaakt dus ik denk dat iemand ons saboeteert groeten kees

hoi ik ben kees ,we hebben een probleem. er is een nieuwe circus je zal
vast denken waarom zou dat een probleem zijn omdat we bijna geen
klanten hebben .en onze leeuw is weg .want we moesten hem verkopen
want we hadden anders geen geld meer optredens te doen we hebben
niks bijna meer .we hebben nog een clown .en nog een tijger en als laatst
twee acrobaten .dus je snapt wel dat we bijna geen klanten meer hebben
. ook onze kaartjes zijn van prijs gedaald ze zijn namelijk 3,50 ze waren
eerst 5,50 en de kaartjes van onze concurrenten zijn 6,50 want hun
optredens want ze hebben veel dieren acrobaten en clown´s en uiteraard
hebben ze onze leeuw gekocht . en ze saboteren ons dus maken wij een
plan we bellen de politie de politie geloofd ons niet dus moeten we een
nieuw plan maken ow ik hoor net dat ze de kabels hebben gesaboteerd
door gaat ons geld van deze maand
Circus Toto kwam erachter dat circus Frozo hen saboteerde. Ze kwamen
in actie en belde de politie. Ze zeiden dat circus Frozo hun saboteerde. De
politie zei dat ze gelijk dat ze gelijk kwamen. En toen hingen ze op. De
politie ging naar circus Toto voor meer uitleg. Toen gingen ze met de circus
directeur van circus Toto naar circus Frozo. De directeur van circus Frozo 26
kwam naar buiten, hij zei: ga weg van terein U wordt gearresteerd
vanwege sabotage. De politie pakte de handboeien en deed die om bij de
circusdirecteur van circus Frozo . Ze gingen naar de politieauto en zetten
de directeur erin en Ze gingen weg naar het cellencomplets. De circus
directeur van circus Toto bleef alleen achter bij circus Frozo . Hij dacht
toen in zichzelf: we hebben een nieuwe directeur nodig hij hoopte op voor
een nieuwe circusdirecteur met zijn telefoonnummer erop. De volgende
dag kreeg hij een belletje van een of andere Albus. Hij zei dat hij wel de
nieuwe directeur wil worden van circus Frozo. De circusdirecteur van
circus Toto kreeg ineens een idee. Hij zei tegen meneer Albus gefeliciteerd
u wordt de nieuwe directeur. En ik heb ook meteen een een geweldig idee
maar ik hoop dat u ermee eens bent. Mijn idee is dat we de twee circussen
bij elkaar voegen. Meneer albus vond het een geweldig idee en hij zei dat
hij het goed vondt . Zullen we on dan circus Toto-Froto noemen? Vroeg
de circus directeur van circus Toto. Is goed zij Albus. De volgende dag
kwamen ze bij elkaar en ze huurden bouwvakker in voor een mooie grote
tent. Binnen een week was het circus klaar. Er werden geweldige shows
gehouden en optredens en het werd een mega groot succes. Nu zijn ze
een heel beroemd circus in Nederland.

De Bunders – Groep IIID
Schrijver: Willem Kuijzer

EEN MISSIE VOOR EEN ECHTE GEHEIME AGEND
Op een woensdag middag, kwam ik (Willem) op het
hoofdkwartier gebouw aan van de geheime dienst.
Ik hoorde het alarm af gaan dus ik rende naar binnen.
Toen ik binnen was zag ik mijn aardsvijand DR. Frank van
stink.!
Ik pakte mijn pistool maar DR. Frank had me al gezien! Hij
pakte met zijn vier robotarm mijn armen en benen ik kon
niets doenl Maar toen kwam mijn assistent Finn.! Hij pakte
zijn pistool en schoot.
Maar DR. Frank ontweek en gooide mij op de grond en
vluchten maar op dat moment gooide ik een zender op DR.
Frank zodat ik kan zien waar die is.!
Directeur Lot kwam en werd boos! Ze schreeuwde waarom
hebben jullie hem niet gepakt? Ik zei dat hij te sterk
was en mij had gepakt en dat ik niks kon doen.
Finn zei hetzelfde maar Lot denkt
dat we ons best niet deden.
Ik en Finn schoten terug maar er waren er
te veel. Dus ik gooide een granaat op de bewakers.
Ik deed mijn oren dicht toen de granaat ontploften! Toen
de bewakers uitgeschakeld waren konden we naar binnen
We zagen DR. Frank nergens maar wel Lot die in een kooi
gevangen was boven een bak vol met lava! Ik zei tegen
Finn bevrijd jij lot dan pak ik DR. Frank
Toen Finn Lot ging bevrijden verscheen DR. Frank HAHAHAA
NIKS KAN ME STOPPEN lachte DR. Frank!
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Ik wel, zei ik! DR. Frank pakte mij met zijn vier robotarmen
Ik zat klem ik kon me niet eens bewegen.
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HET EIND GEVECHT
Ineens verscheen er een portaal en DR. Frank sprongerin!
We kwamen uit op een vulkaan terecht en het portaal
verdween.
Ik vroeg (wat doen we hier?) DR. Frank zei (zie je deze
vulkaan met lava erin? Daar ga je straks in zwemmen!
Ineens kwam het portaal weer terug, Huh dat kan niet! Zei
DR. Frank.

SBO Mozaik – Groep 7, Roze
Schrijver: Groep 7, Roze
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De Vonder – Groep 7
Schrijver: Thijs

BRANDWEERMAN SAM
Brandweerman Sam zat rustig tv te kijken en opeens ging het alarm af en
toen moest hij snel zijn pak aan doen. En ging snel naar de brandweer bus en
dee de sirene aan. En reed naar het huis die in de fik stond, en ging het huis
blussen maar het lukte niet er zat een klein kind van 3 in het huis. Want de
moeder was het kind vergeten. Dus brandweerman Sam moest het kind
redden. En de andere brandweermannen blusten het huis. En gingen weer tv
kijken.

Brandweerman Sam zat weer rustig tv te kijken lekker boven bij de kazerne.
En toen kreeg hij een belletje van een onrustige mevrouw, en die schreeuwde
in de telefoon mijn kat zit in de BOOM! Brandweerman Sam nam gelijk actie!
En hij ging van de glij paal en pak aantrekken. Toen pakte hij weer de bus en
zette de sirene weer aan tatutatutatu... en reed weg toen was hij bijna bij
de bestemming. En toen pas zag hij hoe hoog de was. Hij was wel 10 meter
hoog. En toen pakte hij zijn ladder, en klom de boom in en pakte de kat. En
gaf hem weer aan de mevrouw.
Brandweerman Sam zat net zoals gewoonlijk tv te kijken. en kreeg toen een
melding dat er brand in stanislaus was dus hij ging in de bus en zette de
sirene aan tatutatu... en ging het brand blussen. Maar er zaten nog oude opa's
en oma's dus brandweerman Sam ging naar binnen en redden de opa's en
oma's. En overal waren opa´s oma´s dus hij moest alle trappen op naar boven
en naar beneden. Hij dacht dat die ze allemaal had maar toen bedacht hij dat
er ook een andere kan was. Hij rende zo snel mogelijk naar de andere kant.
En rende weer naar boven en naar beneden. Hij alle deuren gehad. Maar er
zaten ook mensen in de eetzaal. Dus rende naar de eetzaal. en hij zag dat het
brand heel dichtbij was dus hij pakte zijn waterpistool want die heeft hij
altijd bij. En hij bluste het vuur met zijn waterpistool.
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De Bunders – Groep IIIB
Schrijver: Groep IIIB

Kattensnorharenkruller
Er was eens lang geleden, echt heel lang geleden een kleine jongen genaamd Tobias.
Tobias was een fantasierijke jongen, hij had alles wat hij nodig had, behalve... een
beroep! Al wist hij al zo lang wat hij wilde worden, hij wilde namelijk
KattensnorharenkrullerwordenI Alleen had hij het geld voor de spullen daarvoor nog
niet, maar hij was alleen daarvoor geschikt en dus kon hij niks anders doen om geld te
verdienen. Dus zette Tobias de tv maar aan maar wat zag hij daarop? Een reclame om
gratis Kattensnorharen kruller te worden! "Jahoe"! Riep Tobias dolblij uit eindelijk werd
zijn droom werkelijkheid! Snel zette hij de tv uit en rende naar buiten. 5 minuten later
voor het gebouw waar hij ging werken. Hij zag geen bel dus klopte hij maar. "Binnen!"
hoorde hij achter de deur vandaan komen en hij duwde de deur open "miauw" was het
eerste dat hij hoorde. "hallo, is daar iemand?" VroegTobias.Ja, hier ben ik. Tobias
keekachterzich. "Oh, sorry, ik had u even niet gezien". "Ach geeft niks hoor, dat
gebeurt wel vaker, terzake, u komt voor het beroep Kattensnorharenkruller toch". "Ja
daar kom ik voor". "Nou, dan kunt u meteen beginnen, dit is Harrie en hij wil
hartjeskrulletjes echt heelprecies en dezelfde grote alsjeblieft". Komt voorde
Kattensnorharenkruller hoor, hier zijn je spullen ik kom straks even langs om je werk te
bekijken, goed?" "Goed". Eerst meten Tobias de snorharen en de dikte ervan. 7
centimeter en een halve millimeter dik. "hm, de hartjes moeten per stuk een vierkante
centimeter dus 7 hartjes en katten hebben meestal 3 snorharen aan iedere kant, deze
ook en 6X7=42 dus moest hij ook 42 hartjes krullen!" Maar dat lukte hem wel in 2
minuten lang, dat wist hij heel erg mega zeker ondertussen was hij al bezig met het
10de hartje toen de deur opengingen zijn baas binnenkwam die meteen zei dat Tobias
een natuurtalent was waarop Tobias antwoorde dat hij het een eer vond dat te horen.
En ja hoor na 2 minuten was hij al klaar met de 42 hartjes, hij zag dat er nog 10 te gaan
waren. Maar voordat hij daaraan begon moest hij van de baas nog een vragenlijst
invullen met deze vragen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe oud ben je?
Waar woon je?
Wannner ben je jarig?
Heb je huisdieren?
Welke huisdieren heb je?
Wat is je lievelingseten?
Heb je allergien?

Paddenstraat 10
8 Juli
Ja
Een salamander en twee kippen
Pizza
Nee
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"Klaar!" riep Tobias toen hij alle vragen ingevuld had en hij gaf het papier terug aan zijn
baas. "Nou, dat is ook gedaan" zei de baas tegen Tobias en bekeek het papier
zorgvuldig, "nou zo te zien ben je klaar met je werk, hier is je salaris". "Tot morgen!"
Riep zijn baas toen hij de deur uit liep "tot morgen!" Riep Tobias terug terwijl hij zijn geld
bekeek 10euro was het. Tobias zou het stiekem ook gratis willen doen voor zoon leuke
baas als die van hem, want met hem kon je zo leuk babbelen en met veel jongens kan
je dat niet, tenminste, met degene die hij kende niet. Tobias merkte het niet dat hij
vanzelf naar zijn huis was gelopen zonder dat hij er erg in had en liep daardoor tegen
de voordeur van zijn eigen huis. Gelukkig had hij een ouderwetse houten deur dus deed
het iets minder pijn dan bij een moderne deur waarvan hij dacht dat die van steen waren,
maar hij wist het niet zeker. Eenmaal binnen at en dronk hij eerst iets voordat hij ging
sporten wantîobias zat op rugby met Harry, een vriend die hij kende van de basisschool
waar hij op had gezeten. Maar na het eten moest hij nog wel zijn dieren eten geven eerst
de salamander en daarna zijn twee kippen de kippen
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heten Tuk en Tok en de salamander hete Plaf. Toen Tobias de dieren eten had gegeven
liep hij naar zijn auto en reed naar het rugbyveld waar hij rugbyde. "Hoi" zei Tobias tegen
Harry toen hij hem zag "hoi" zei Harry blij terug, "hoe gaat ie, goed?" "Ja hoor, super
zelfs ik heb eindelijk een baan als Kattensnorharenkruller". "wow, da's fijn voor je, en,
isje baas aardig of streng?" "Heel erg aardig". Zei Tobias. "Tobi kom nou mee!" Ja, ik
kom al! Riep Tobias terug. Zijn vrienden noemden hem vaak Tobi in plaats van Tobias,
maar dat maakte hem weinig uit. "Nou nou Tobias, jij hebt zo te zien flink geoefend!"
Riep Harry toen hij al voorde 7ste keer een punt maakte van de 7 punten die zijn team
überhaupt had. Toeoeoeoetl Hoorde Tobias en de wedstrijd was afgelopen. Tobias had
gewonnen! Na een uur spelen had hij met 11-0 gewonnen! En ook nog alle punten
gemaakt die zijn team had. Maar hij was moe en ging snel naar huis om te gaan slapen
voor een nieuwe dag. "Oewaaaah"zei Tobias toen hij wakker werd en hij opstond en
zich uitrekte bedacht hij dat hij weer naar zijn werk moest als een speer kleedt hij zich
aan om naar zijn werk te gaan. "Hoi baas, daar ben ik weer, wat mag ik doen?" "Nou
die kat wil vierkante krullen en even groot". "nou tel totl0 en ik ben klaar ja?"
"Oké,1...2...3...4...5... 6...7...8...9
10. "Klaar!" "Je bent een echt talentTobias, echt
hoor, de beste!"

De Vonder – Groep 8
Schrijver: Renee en Féline

Worden wat je wil
Er was eens een jongen en die heette Alexander. Hij was 16 jaar oud en
hij had vandaag zijn eerste dag op de middelbare school. Alexander was
heel vaak blijven zitten, daarom zat hij op zijn 16de pas in de eerste klas.
Alexander was super populair! Op heel de school kende ze hem wel.

Op een dag zat Alexander op school. Na een paar uur was hij uit.
Alexander fietste, zoals elke dag, gewoon terug naar huis. Alleen deze
keer zag hij iets wat hij nog niet eerder had gezien. Alexander zag in de
verte iets vaags, een soort bord. Toen hij dichterbij kwam, zag hij het
beter. Het was een advertentiebord om te solliciteren bij een restaurant.
om te komen proeven.
Hij fietste snel naar huis en vertelde het snel tegen zijn vader. Zijn vader
vond het helemaal niks. Hij zei: ‘Je bent al veelte dik.’ Maar daar was
Alexander het niet mee eens, dus hij liep weg en belde stiekem in zijn
kamer naar het restaurant. Hij kreeg de baas van het restaurant aan de
telefoon. De baas was super blij dat ze eindelijk iemand hadden gevonden
voor de baan!
De volgende dag mocht Alexander op gesprek komen. Toen hij uit school
was, moest hij een beetje opschieten, want anders kwam hij te laat. De
jongen had tegen zijn vader gezegd dat hij naar vrienden ging. Zijn vader
vond het prima, maar wat vader niet wist, was dat hij eigenlijk op gesprek
ging voor de baan. Hij kwam bij het restaurant aan en na een uur was hij
weer thuis. Zijn vader vroeg: ‘Hoe was het bij je vrienden?’ Alexander vond
het een beetje spannend om te antwoorden, want hij had nog nooit
gelogen tegen zijn vader.
Alexander ging bijna elke dag naar het restaurant om te komen proeven.
Sommige dingen waren lekker en andere dingen zeker niet. Thuis verzon
hij steeds een ander smoesje. De ene keer moest hij nablijven en de
andere keer was het een bezoekje aan de tandarts. Na een tijdje vond zijn
vader het heel erg opvallend dat hij zo vaak weg was. Op een dag volgde
hij Alexander. Hij volgde hem naar school en ook stiekem na school. En
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toen gebeurde het. Hij zag zijn zoon opeens naar binnen lopen bij het
restaurant. De vader dacht zal hij dan toch die baan hebben?
Toen Alexander weer thuiskwam ging hij Alexander eens stevig
ondervragen. Hij stelde zoveel vragen dat Alexander het wel moest
zeggen. Zijn vader werd woedend! Hij zei: ‘Je hebt tegen me gelogen,
terwijl je die baan niet eens mocht nemen!’ Zijn vader zei zelfs dat
Alexander uit huis moest. Alexander vond het diep van binnen eigenlijk
helemaal niet zo erg, want hij wil gewoon worden wat hij zelf wil worden.
Zijn vader had meteen naar het weeshuis
gebeld én er was nog plek. Nog geen week
daarna zat Alexander in het weeshuis. Hij
moest wel zo mega lang wachten tot hij
geadopteerd werd. Het duurde zolang en hij
wist niet wat hij kon doen, maar dacht hij: ik
heb zo'n saai wit deken, dus hij ging opzoek
naar stiften. Na heel lang zoeken vond hij
gouden stiften. Maar wat hij niet wist is dat
de stiften speciaal waren. Hij ging zijn deken
helemaal kleuren met de gouden stiften.
Het was avond en iedereen ging slapen. Alexander droomde dat hij een
superheld was en dat hij de sterkste was en dat hij van alle pesters kon
winnen. Hij werd de volgende ochtend wakker en toen kon hij opeens alle
pesters aan de kant zetten. En hij kon van iedereen winnen. Zou zijn
droom dan in het echt zijn uitgekomen? Het kwam door de gouden stiften
dacht hij en het klopte. Zo was het in het weeshuis een stuk leuker.
Na twee hele maanden wachten, was hij geadopteerd. Hij was nog blijer
dan blij. Later toen hij was aangekomen in het huis besefte hij eigenlijk
pas dat hij door hele rijke mensen was geadopteerd. Zijn stiefouders
vroegen zich af hoe hij daar eigenlijk terechtgekomen was. Alexander had
heel het verhaal verteld. En toen zeiden zijn stiefouders dat hij mag
worden wat hij wil. Hij was zo opgelucht!
Na een paar jaar superhard werken, was hij de baas geworden van het
restaurant. Zijn stiefouders waren zo mega trots op hem. Zijn echte vader
zag hem voorbijkomen op het nieuws. Hij was zo verbaasd. Hij zocht zo
snel mogelijk uit waar Alexander woonde en na dagen was hij er eindelijk
achter. En reed zo snel mogelijk naar het adres. Hij smeekte Alexander
om terug te komen, maar Alexander zei: ‘Dus je wilt me alleen terug,
omdat ik de baas ben geworden van iets van wat ik van jou niet mocht
worden.’ Zijn vader smeekte en bood wel 100 keer zijn excuses aan, maar
Alexander bleef veel liever hier. Zijn vader gaf het op. Hij is nooit meer
teruggekomen. En met zijn adoptieouders werd hij heel gelukkig en aten
ze wekelijks in het restaurant.
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De Kikkenduut – Groep 7/8
Schrijvers: Groep 7/8

Ellie zoekt werk
Ellie was aan het werken op een kantoor om een brief te schrijven. Eigenlijk
is dit werk zo saai dat ze bijna in slaap viel (haar werk was trouwens papier
controleur.) Die brief die ze aan het schrijven was kon ze ook gebruiken als
ontslagbrief, want ze wou ontslag nemen. Snel die brief en weg hier. Opzoek
naar leuk werk! Een paar minuten later was ze klaar met de brief schrijven.
Snel versturen en weg hier! Ze pakte snel de auto en reed weg. Toen ze
thuis was, ging ze meteen een werk opzoeken. Niks leuks. Ja!
Eekhoornopvang lijkt me leuk. Ik ga meteen een mail schrijven. Ellie is al
een paar dagen aan het wachten. Net als ze denkt dat het niet meer gaat
lukken komt de mail in de mail staat: hallo Ellie, wij zouden het heel leuk
vinden als je bij ons komt werken. Ik hoop dat je er veel zin in hebt. We
zien je morgen

Vriendelijke groet Meneer Brood
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Nou dat is leuk Ik heb er zin in. In de nacht kan Ellie niet zo goed slapen ze
is zenuwachtig. De volgende dag gaat ze meteen uit haar bed. Ze heeft heel
veel stress. Als Ellie er na 10 minuten is gaat ze naar binnen en zoekt de
directeur op. Ze klopt op de deur en gaat naar binnen. Dus jij bent Ellie, we
gaan meteen aan de slag. De directeur lijdt haar naar het hok. Wat zijn ze
toch schattig denkt ze. De directeur zegt dit zijn zo´n drukke eekhoorns,
dus in dit hok mag je niet komen. Later als ze naar huis gaat, wil ze zo graag
naar die drukke eekhoorns misschien zijn ze wel lief. De volgende dag is ze
een uur vroeger dan normaal, want ze gaat stiekem naar de drukke
eekhoorns. Als ze in het hok stapt doen de eekhoorns niets. Ze zijn helemaal
niet zo druk. Ze kan er gewoon mee om gaan ze zijn zo lief. Als de directeur
komt zit ze nog steeds in het hok ze heeft niet door dat hij er al is. De
directeur is eigenlijk niet zo boos als hij haar ziet. ¨hallo¨ zegt Ellie als de
directeur langs loopt. Eventjes later zit Ellie bij de directeur in de kamer
hij zegt: weet je wat jij mag bij de drukke eekhoorntjes werken.
En zo ging ze elke dag met een lach naar haar werk.

De Kikkenduut – Groep 8
Schrijvers: Eva van Helvoirt

De blauwe knop
Hoi, ik ben Suus! Ik ben uitvinder van beroep en heb al een paar dingen
ontworpen. Toen ik klein was wilde ik al uitvinder worden. Ik ben naar een
school gegaan speciaal voor uitvinders. Op die school heb je een eigen
kantoortje waar je uitvindingen kan ontwerpen. En als je ontwerp goed is kun
je beginnen om het te maken. Je hebt daar alles wat je nodig hebt. Nu zit ik
al vijf jaar op die school en ik heb al uitvindingen uitgevonden. Zoals:
Springschoenen, daar kun je heel hoog mee springen, een potlood die uit
zichzelf schrijft en een robot die je huiswerk maakt. Ik ben nu bezig met
een uitvinding die mij heel veel tijd heeft gekost. En ik ga hem nu voor het
allereerst testen. Het is een tijdmachine. Dit zijn de instructies: 'Stap in de
tijdmachine

en

toets de tijd in waar

je heen wil, druk

dan op de rode knop.'

Dan word je naar

die tijd gebracht. Ik

stapte

zenuwachtig

tijdmachine.

in

de

Ik

wilde graag naar de

toekomst. Ik tikte

op mijn scherm de

cijfers

en

drukte op de blauwe

dat

moment besefte ik

knop.

in
Op

me iets. Ik moest

op

de

rode

knop

drukken niet op de

blauwe!!! Als je op de

blauwe knop drukt zorgt dat ervoor dat je ervoor altijd blijft! Tien seconde
later was ik er. Toen ik de tijdmachine uitstapte zag ik allemaal mensen met
de nieuwste uitvindingen. Lantarenpalen met knoppen erop, je kon dan allerlei
kleuren krijgen en ook een discoknop. Ik drukte op de discoknop en er kwamen
allemaal leuke lichtkleurtjes. Er waren winkels waar ze tijdmachines
verkochten. Ik liep verder en kwam een doos tegen, Verdubbeldoos, stond er.
Er zat een gleuf in. Ik was heel nieuwsgierig en ik had een briefje van vijf
euro in mijn zak. Ik stopte het briefje in de doos en er kwamen twee briefjes
van vijf euro uit de doos. Ik liep verder om meer uitvindingen te kunnen zien.
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Opeens zag ik een gebouw waar Toverschool op stond. Ik wilde zo graag naar
binnen dat ik het niet kon laten. Ik liep naar de grote deuren en ging naar
binnen. Het eerste wat mij opviel waren alle kleuren. Het zag er vrolijk uit.
Ik liep verder. Opeens hoorde ik de bel. Uit alle klassen kwamen kinderen. Er
liep een meisje naar mij toe. 'Hoi’ zei ze. 'Hoi,' zei ik terug. Het meisje zei
toen: 'Ik heet Sara en ik zit op deze school. Zit jij ook op deze school?’ 'Nee,'
zei ik. 'Oh waarom ben je dan hier?' 'Ik had een tijdmachine gemaakt en nu
ben ik in deze tijd beland, maar ik heb op de verkeerde knop gedrukt en nu
zit ik hiervoor altijd,' zei ik. 'Ik heb wel een oplossing,' zei Sara. 'Kom, ik zal
het je laten zien.' Samen liepen we de toverschool uit en we liepen naar het
plein. 'Ik heb maar een half uur pauze dus we moeten snel zijn,' zei Sara. We
liepen verder. Sara liep voor mij en wees de weg. Toen ineens stonden we stil.
We stonden voor een steegje. In het steegje zat een dier dat Suus nog nooit
had gezien. Er zat een soort vogel met een lange nek en scherpe klauwen.
'Daar moet je eerst langs,' zei Sara. 'Oh nee he, ik heb nog maar tien minuten
voor de les begint,' zei Sara. 'Ik zeg even snel wat je moet doen als je daar
voorbij bent,' zei Sara. 'Als je voorbij dat beest bent zie je een hek,
waarschijnlijk zit hij op slot dus je moet de sleutel vinden, dan kom je bij een
tijdmachine en daarmee kun je weer naar huis,' zei Sara. 'Veel succes,' zei
ze nog. En ze liep weg. Oké, dacht ik. Ik dacht na. Ik moest het beest op een
of andere manier lokken. Ehhmm. Ik had een idee. Tegenover het steegje was
een slager. Ik liep naar de slager en kocht een groot stuk vlees. Ik liep terug
naar het steegje en lokte het beest. Het beest sprong op mij af en pakte het
stuk vlees. Ik rende naar de poort. Inderdaad hij zat op slot en er zat geen
sleutel in. Ik keek rond. Ik zocht overal maar ik kon hem gewoon niet vinden.
Tot ik een klein holletje zag in de muur. Er lag een sleutel in. Yes! Ik deed de
sleutel in het sleutelgat. Maar hij paste niet. Oh nee hé. Ik moest mijn best
doen om niet in paniek te raken. Ik keek nog een keer in het holletje, en er
lag nog een sleutel in. Ik pakte hem en hij paste. Ik deed de poort open en ik
rende naar de tijdmachine. Ik tikte mijn tijd in en drukte nu wel op de rode
knop. ZWOESJ! Ik stapte de tijdmachine uit en ik was gewoon weer terug in
mijn kamer. Opeens ging de deur open. 'Waar was je?' zei mijn moeder
geschokt. 'Gewoon in de toekomst,' zei ik. 'Dat kan niet,' zei mijn moeder….

37

De Bunders – Groep IIIC
Schrijver: Linde en Lotte

Het griezel huis
Er was eens een griezel huis…
En in dat huis spookte het. Niemand durfde er in 100 jaar te komen.
Totdat erop eens een vlogger was. O cool dacht de vlogger. Hij was
speciaal naar Spanje gegaan om het spookhuis te bezoeken. En dat
spookhuis, is een hotel meerdere mensen zijn daar plotseling verdwenen
en nooit meer beweren dat ze in de teruggekomen. Men zij dat in de nacht
luid geschreeuw hoorde. Daarom is er zo'n 100 jaar niemand meer
gekomen. Totdat er een YouTuber na al die 100 de jaren naar toe ging. Kijk
het spookhuis ziet er niet verkeert uit. Er brandt nog licht voor uit dan maar!
Voor de zekerheid heb ik een camera in m'n bril zitten voor het geval dat!
Oké nu gaan we echt naar binnen. Toen hij binnen was IIIIII HET STINGT
HIER NAAR RATTENPIS! Oké het woord dus m'n neus dicht houden we gaan
verder. Ohnee ik hoor voetstappen. Maar hij ging door. Toen hij een
voetstap zetten. Toen vloog de deur dicht en hij schrok zich kapot. Maar
toch ging hij door. Maar hij hoorden NAAA NAA NA en toen hoorden hij I
KILL YOU. Oef hij werd er gek van maar hij ging toch door. Hij hoorde weer
NANANANANAA NA NANANA NAA de kijkers begonnen zich zorgen te
maken, ze zeiden in de chat: ga daar weg misschien is de legende wel echt!
En toen zij weer iemand anders: ik zie een POP achter je REN! Toen zei de
vlogger ik geloof er geen een drol van. Ik ga wel kijken voor jullie. En
precies op dat moment voelde hij iets in zijn rug. Hij viel neer. Toen hij weer
waker werd ging hij gelijk de videobeelden terugkijken die in zijn bril zaten.
Hij zag een man. Zijn kijkers zeiden: kijk de pop is er weer! KIJK UIT! En
toen hij om zich heen keek zag hij allemaal poppen, maar hij zag ook Cloe
dat is zijn zusje. Wat? Cloe wat doe jij hier? U ik was in je rugzak gekropen
en toen viel ik eruit. En toen belanden ik hier. Vandaar was mijn rugzak zo
zwaar! Maar Chloe wat zag je? De McDonalds man, en een helo Kitty knuffel
met McDonalds. En toen hoorde ik ook NANANAAANANANNAAN! En toen
dacht ik aan het McDonalds lied het gaat zo NANANANA MCY IS LEKKER
NANNA de vlogger zei: is de griezel een mc Donalds man? Hij begon te
lachen hahahaha en die pop is een helo Kitty knuffel hahaha! Een van de
kijkers zegt: nee het is helaas geen knuffel die achter je staat. O daar is de
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helo Kitty knuffel kijk! Chloe zegt: a schattig toch. De vlogger gilde: AAA
WAT VOOR DING IS DAT! De vlogger zei: ik snap echt niet dat deze plek
vroeger een trekpleister was. Oké kom op we moeten de uitgang gaan
zoeken. Chloe was ondertussen de andere kant op gelopen Chloe zegt: ik
zag een paar Egaptissche tekeningen. En waar zijn ze? Geen idee zei Chloe
OO wacht ik weet het weer achter die knuffels daar oké dan ga ik daar heen
ik ben bovendien geen mietje nu ik hier toch ben. Hij ging naar binnen met
Chloe ze waren stiekem wel bang maar ze verbergden het allebei. Toen ze
binnen waren Gingen de deuren meteen weer dicht. O nee niet weer de
deur! Maar ja nu zijn we er toch zei de vlogger. En toen begon Cloe ogen
opeens rood te worden. De vlogger zij cloe voel je je wel goed en Chloe zei
III KILL YOU! De vlogger dacht hier is iets mis. Chloe kon namelijk niet de
k uitspreken. Hij dacht misschien is ze gehypnotiseerd. Opeens valt Chloe
de vlogger aan. Hm vreemd eerst kan ze de k uitspreken en dan heeft ze
rode ogen en dan valt ze flauw. De vlogger zei dan sta ik er nu alleen voor
zei hij. Tussendoor toen de vlogger een stuk verder vooruit was gegaan
werd Chloe gehypnotiseerd. Toen ze wakker werd ging ze meteen achter
haar broer aan. Chloe kwam aanlopen, wat was er gebuurd zei Chloe. De
vlogger hat het gevoel dat er iets niet klopte. Chloe gedraagt zich nooit zo
laten we doorgaan op zoek naar de uitgang. Na een uur wegrenen van Chloe
was de vlogger toch wel moe geworden en toen hij neer plofte zag hij op
eens een portaal. Dit is wat de chat zei: ja ga erin. Ga er niet in het is
veiliger hier. Misschien is het daar veiliger daar Spring nou! Ik zie Cloe in
de verte snel spring! Vlogger: oké ik spring al! Leeuw wat is dit een hello
Kitty kamer? Baas van hello Kitty kamer: je bent hier in de hello Kitty kamer
beland en je zit in een escaperoom of je dat nou wil of niet je moet sleutels
vinden om eruit te komen en dan moet je de eindbaas verslaan en als je
verliest ben je er geweest. Hello Kitty's activeer.
Aa zei de vlogger er kwamen alleen maar
Hello Kitty uit de kast en ze zagen er niet
zo vriendelijk uit! Dus ondanks de poppen
hem op wouden eten ging hij op zoek naar
de uitgang.

Dan moet ik maar gaan

zoeken, er kwamen poppen uit de muur.
Hij dacht ren de vlogger rent zoo snel als
hij kan maar hij stopt opeens en hij zegt,
kijk de uitgang en hij ging door de deur en
kwam na heel lang vliegen weer veilig aan.
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De schrijfworkshops

22 deelnemende groepen hebben
voorafgaand aan de
schrijfwedstrijd een workshop
gevolgd rondom het thema:
‘Worden Wat Je Wil’. Onder
begeleiding van workshopleiders
werden de kinderen
aangemoedigd te beschrijven wat
ze later zouden willen worden,
wat hen daarin aantrekt en om
welke redenen zij wellicht
geschikt zijn voor dat beroep!
Bibliotheek Oisterwijk/Moergestel
verzorgde de workshops.
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