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Voorwoord 
 

Even voor de lol, we spreken af: je zit in de huiskamer. Kijk eens goed om je heen! Wat zie je? 

‘n Tafel, stoelen, ’n lamp, ’n vaas, fruitschaal. Misschien ook wel een televisie en computer. Wat 

nog meer? De krant, boeken, ’n pen, Waarschijnlijk nog wel honderd dingen meer. Die dingen 

zijn er gewoon. Hoewel, als je er ‘ns goed over nadenkt: zó gewoon is dat allemaal niet! 

 

Ooit is er iemand geweest die bedacht dat het beslist fijner zou zijn als je af en toe eens even 

lekker zou kunnen gaan zitten of een plek hebben waar je wat spullen op kon zetten. Slimme 

koppen bedachten later het elektrisch licht, de televisie en het mobieltje. Allemaal superhandige 

dingen om direct plezier van te hebben. 

 

Tussen al die duizenden uitvindingen die ooit zijn bedacht is er een héél bijzondere waar we hier 

even bij stilstaan: ‘Het Schrift’. Of noem het maar: ‘Het schrijven’. Wát een ongelooflijk, prachtige 

uitvinding is dat! Voorbeeldje? Voor iets dat we al héél lang ‘steen’ noemden verzonnen we 

tekens. En als we die opschreven snapte iemand anders dat jij ‘steen’ bedoelde. Handig toch?! 

 

Minder spectaculair dan een raket naar de maan? Ik dacht het niet. Sterker nog: als we het 

schrijven niet hadden uitgevonden zou er niet eens een raket naar de maan gebouwd kunnen 

zijn. Bij bijna alles gebruiken we ‘Het schrijven’. Maakt niet uit of het met een potloodje is of met 

een toetsenbord. 

 

Leuk werd het pas echt toen er mensen waren die ontdekten dat je ook spelen kon met ‘Het 

schrijven’. Spelen met taal. Ze gingen hun belevenissen opschrijven zodat iemand ze later lezen 

kon. Of nóg mooier: ze fantaseerden er op los en schreven die verzinsels op. De mensen vonden 

het ge-wel-dig en smulden ervan. Soms wel duizenden jaren erna. 

 

Zoals bij vele dingen in het leven: de een is er beter in dan de ander. Dat geldt ook voor voetbal, 

en tekenen, en schaken, en op een touw balanceren. Maar mooi is: je kunt oefenen en kijken of 

er talent in je schuilt dat je uit kunt bouwen! Met iets op jonge leeftijd al 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 weer honderden kinderen 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 nú even de ‘taalfoutjes’ genegeerd. 
 

De Schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur in 

samenwerking met de Bibliotheek Oisterwijk / Moergestel en Natuurlijk Gezond Oisterwijk 

tezamen 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 
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Juryrapporten 

 

En wéér had de jury er een hele kluif aan om van alle ingestuurde verhalen de 

‘beste teksten’ aan te wijzen. Opnieuw hebben ze met veel plezier zitten gelezen. 

En daarna komt die héél moeilijke taak: bepalen welke verhalen toch echt de 

sterksten zijn. Wie behoorden er tot de jury? Maureen Heeren (Programmeur 

Bibliotheek Oisterwijk/Moergestel), Michelle Oolders (Lees-mediaconsulent), 

Marya Hüsstege (Secretaris Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur), Pippa 

Kooijmans (Winnares schrijfwedstrijd 2021) en Sem van Dongen (Junior-jurylid). 
 

Hieronder de juryrapporten van de mooiste drie verhalen. Op 1 eindigde ‘Het 

bijzondere vuurvliegje’ van ‘Mozaik’, op 2 ‘Van grijs naar groen’ van ‘De 

Kikkenduut’ en op 3 ‘De bramenstruik’ van ‘De Klimop’. 
 

Het bijzondere vuurvliegje. 

     Femke Timmermans, groep Groen, Mozaik 

Het verhaal is goed geschreven, met een snelle maar duidelijke opbouw en een mooi einde, 

en het zit goed in elkaar. Je kiest mooie woorden en verbindingswoorden en gebruikt echte 

vreugdekreten en angstkreten tijdens de achtervolgingen en puft geloofwaardig uit bij de 

koelkast, waardoor je verhaal heel fijn leest en voorleest. Er zit vaart in het verhaal bij de 

spannende momenten, maar er is ook tijd voor een gevoelig afscheid van het vuurvliegje aan 

het einde. Een fantasierijk, aandoenlijk en beeldend verhaal. Met wat tekeningen erbij zou het 

een leuk kinderboek zijn! 
 

Van grijs naar groen. 
     Julia de Vries, groep 8, De Kikkenduut 
Een origineel en mooi geschreven verhaal, creatief, met een duidelijke verhaallijn en een 

goede opbouw, en het sluit goed aan op het thema Gi-ga-groen! Je schreef een mooie 

inleiding, waardoor je meteen in het verhaal zat. De namen van de personages zijn leuk 

gevonden. Leuk is ook de verwijzing naar de prijs van vorig jaar: de natuurwandeling. Leuk zo’n 

inside joke!Het is een verhaal met een duidelijke boodschap, de hoofdpersonen hebben een 

missie en laten zich niet uit het veld slaan door tegenwerking. De politiek ziet meer in beton, 

maar gelukkig staat de jonge generatie op om het groen terug te brengen in hun wereld. Dat 

is een hoopvolle boodschap! Kortom: een sterk verhaal! 
 

De bramenstruik. 
     Maud Weijers, groep 7, De Klimop 

Een goed geschreven verhaal, mooi van stijl, met grappige omschrijving van gevoelens. De 

gesprekken tussen de hoofdfiguren zijn heel sterk en geven meteen een goed beeld van de 

verschillende karakters. Het hele verhaal heeft een zonnige sfeer, en ook de mooie tekening 

zorgt ervoor dat je blij wordt van dit verhaal. Het heeft humor en een verrassend en origineel 

einde. Een goed, fantasievol en beeldend verhaal: met wat illustraties erbij zou het een leuk 

voorleesboek zijn! Complimenten Maud! 
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HET WINNENDE VERHAAL VAN DE SCHRIJFWEDSTRIJD OISTERWIJK 2022 
 

  Mozaik – Groep Groen 
Schrijver: Femke Timmermans 

 

Het bijzondere vuurvliegje.  
 

Het was avond en het miezerde een beetje. Toch wilde ik buiten in een tent 

gaan slapen, dus zette ik vlug mijn tent op. Omdat ik best een beetje moe 

was, wilde ik vroeg gaan slapen. Vlug trok ik mijn pyjama aan en kroop in de 

tent. Ik viel bijna in slaap. Ik voelde iets geks… maar omdat ik zo moe was, 

viel ik toch in slaap. 
 

De volgende ochtend werd ik al vroeg wakker van een gek geluidje.  

mmmmm…een lekker wormpje… hoorde ik langs mijn tent iemand zeggen.  

Ik wilde opstaan en schrok me een hoedje. Mijn arm was veel kleiner en 

eigenlijk was ik helemaal gekrompen. Ik wilde meteen de tent uit rennen, 

maar toen gebeurde er weer iets geks. Ik hoorde een vogel praten. De vogel 

had een wormpje in zijn bek. Ik durfde niet naar de vogel toe te lopen omdat 

ik bang was dat hij mij op zou eten. Heel voorzichtig sloop ik ervoor bij. 
 

Een stukje verderop kwam ik weer een ander dier tegen. Het was een 

vuurvliegje. Aan de achterkant van zijn lijfje kwam een lichtstraaltje 

tevoorschijn.  Bij dat lichtstraaltje zag ik ook een wolkje stof. Ineens kwam er 

in mij op dat ik daar naar toe moest lopen. Ik hoopte dat het lichtstraaltje mij 

weer groot kon maken.  Heel voorzichtig liep ik naar het vuurvliegje.  Hallo, 

mag ik iets vragen? Ja zei het vuurvliegje… 
 

Oo jee…ik kan dus ook met een insect praten.  Mag ik onder de lichtstraal 

komen staan? vroeg ik.  Het vuurvliegje schreeuwde hard! Neeeee. Dat mag 

niet. Want dan word je nog kleiner! Weet je dan hoe ik weer groter kan 

worden? vroeg ik aan hem. Dat wist het vuurvliegje niet precies te vertellen. 
 

Ik denk dat als je ’s avonds terug komt, dat het dan misschien wel lukt. Dan 

is mijn lichtstraaltje namelijk nog groter. Ineens hoorden we een krakend 

geluid. De vogel had ons gehoord en wilde ons op komen eten. Vlug rende 

ik naar een holletje. De vogel was te langzaam en kon me niet pakken. Hij 

bleef voor het holletje zitten. Ik schreeuwde dat hij mij niet moest pakken, 

want ik ben geen worm maar een mens. De vogel zei; ja maar je bent zo 

klein en ik kan je vast wel opeten. Ik begon heel hard te 

gillen…waaaaaahhaaaaaa. 
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De vogel stak zijn hoofd in het holletje en pakte me vast met zijn bek. Daarna 

ging het allemaal super vlug. Ik bleef hard schreeuwen… waaahaaaaa… 

hellup me!!! De vogel trok zich daar niks van aan en vloog de lucht in. 

Vuurvliegjeeeeee….hellup mij!!!  
 

Het vuurvliegje vloog snel naar de vogel. Ik kom je redden, riep ze naar mij. 

Het vuurvliegje vloog zo hoog dat ze boven de vogel terecht kwam. Ze 

strooide een toverstofje uit in de lucht. De vogel kreeg een kriebelend gevoel 

in haar neus en ze begon te niezen.  Ze deed haar bek open en ik viel naar 

beneden. Ik dacht dat ik heel hard zou vallen, maar gelukkig was het 

vuurvliegje er nog.  Ik kom je redden…riep het vuurvliegje. Ze ving me net 

op tijd op. Het was nog 10 centimeter boven de grond. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn hartslag voelde ik kloppen in mijn borst. Heel erg bedankt lief 

vuurvliegje. Zonder jou was ik er nu niet meer geweest. Ik ben je daar eeuwig 

dankbaar voor. We gaven elkaar een high five. Ik zag ineens dat het bijna 

donker was. Dus ik dacht …jippie ja jeee… 
 

De tijd was aangebroken dat ik weer groot gemaakt zou worden. Het 

vuurvliegje maakte een grote straal roze licht en ik ging daar in staan. Ik deed 

mijn ogen dicht en ineens was ik weer groot. 
 

Wat gebeurde er nou toch met me…ik rende naar binnen en liep naar de 

koelkast. Ik pakte een pak chocomel en schonk een groot glas in. Nooit, maar 

dan ook nooit, slaap ik nog in mijn tent in de tuin…dacht ik.  
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 Partners in de ‘Oisterwijk Schrijft Cultuur’ schrijfwedstrijd::   

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kikkenduut - Groep 8 
  Schrijver: Julia de Vries 
 

Van grijs naar groen 
 

Groensham was een stadje dat de naam te danken had aan de prachtige mooie 
groene tuintjes, vrolijke planten en de fantastische mooie groene parken. Dat 
vonden niet alleen de mensen maar ook de dieren leuk. Er kwamen elke dag 
vele dieren in de stad een kijkje nemen. Het was echt helemaal top. Totdat er een 
nieuwe burgemeester kwam genaamd: Geert van der Grijze. Hij vond dat dat 
groene gedoe weg moest, dus al het gras eruit, stenen erin, geen dieren over 
straat. Alles grijs. De mensen vonden dat schandalig ze waren woest, maar ja, ze 
luisterden er wel naar. Sindsdien is het in Groensham  grijs, grauw, ongezellig en 
saai.  Niemand had een tuintje. Er stond ook geen bloemetje, grasspriet, 
paddenstoel of wat. Iedereen werd langzamerhand gewoon chagrijnig, er was 
gewoon alleen maar steen. Het kon zo niet langer vonden veel mensen. En een 
van die mensen was Suze. 
 
Op een dag was Suze aan het afspreken met een paar andere kinderen. Ze 
liepen over straat. Een meisje zei: ''Ik vind het echt niet meer kunnen, al die 
dieren, bloemen en parken moeten terugkomen. We moeten iets doen!'' De 
anderen vinden dat ook een top idee. Ze gaan naar Suzes huis. Als ze thuis zijn, 
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denken ze over goede oplossingen. Maar ze kunnen echt helemaal niks 
verzinnen. Ze stoppen er maar mee en zetten de televisie aan. Dan zien ze op tv 
een of andere wedstrijd om een poes te winnen. Dan weten ze het allemaal. We 
gaan een wedstrijd organiseren voor de mooiste en groenste tuintjes. Dit wordt 
fantastisch. Ik hoop dat iedereen mee gaat doen. Suze zegt: ''We moeten 
natuurlijk wel een prijs verzinnen.'' Ja, daar hadden ze niet over nagedacht. 
Anders wil juist niemand meedoen en dat zou jammer zijn. Wat is nou een goede 
prijs? Wel iets wat met natuur te maken heeft... ''Dat is het!'' zegt een ander 
meisje, ''We doen een boswandeling mét gids. Dan kunnen ze zien hoe mooi de 
natuur is.''. ''Wat een top idee van je. Laten nu folders maken en in de 
brievenbussen stoppen!''  
 
Een weekje later lopen ze samen weer over de straten. Eens kijken of er al 
mensen begonnen zijn. Als ze buiten komen dan ruikt het heerlijk. Het is 
helemaal anders, is dit hun straat wel, maar het is echt. Ze zien de buurvrouw 
vrolijk een bloemetje planten. ''Volgens mij kunnen we straks al de prijs 
uitreiken. Ik had dit echt niet verwacht. Helemaal top dit!'' Suzes overbuurman, 
meneer Teptegel die had als enige helemaal niks gedaan. Natuurlijk hij weer, hij 
heeft een hart van steen, net als zijn tuintje. Hij is echt zo´n mens om die wedstrijd 
weer niet door te laten gaan. Suze zegt: ''Laten we aanbellen bij hem, vragen 
waarom híj niks gedaan heeft,''  
 
Dingdonggg, dan zwaait de deur open. De kinderen vragen waarom hij geen 
plant in zijn tuintje heeft staan. Meneer Teptegel zegt sip: ''Ja kinderen, ik zou 
wel willen, maar ik ben echt op zoek naar de juiste plant.'' Suze zegt: ''Maar er 
zijn duizenden soorten planten en bomen, dat is echt niet zo moeilijk hoor.'' Maar 
de man zegt weer terug: ''Mijn lievelingskleur is grijs ik wil echt niet zo'n lelijke 
groene plant in mijn tuin." De vriend van Suze rent weg en komt even later weer 
terug met een blik met grijze verf en een plant aanrennen. Hij maakt de pot open 
en begint de plant grijs te verven. Als hij klaar is geeft hij de plant aan meneer 
Teptegel. Meneer Teptegel is zo blij en zegt: ''Hier had ik nog helemaal niet aan 
gedacht. Dank jullie wel! Meneer Teptegel pakt een schep loopt zijn huis uit en 
schept meteen een paar tegels uit de stoep en stopt de plant erin. ''Jullie zijn echt 
topkinderen. Ook een leuk idee van die wedstrijd, wanneer komt de 
prijsuitreiking?''  Suze zegt: ''Nou zo te zien denk ik zo meteen!'' de straat ziet er 
prachtig uit.              
 
Even later staan ze op een zelfgemaakt podium met een microfoon in hun 
handen. Alle mensen uit de stad zijn gekomen. Ook de burgemeester. Hij ziet er 
heel erg boos uit. Ze hebben niet echt een specifieke winnaar, ze vinden dat al 
de mensen uit Groensham een prijs verdienen daarom roepen ze met zijn allen 
tegelijk: ''Heel Groensham mag mee het bos in voor een wandeling in de bossen, 
want de natuur is prachtig.'' al de mensen zijn heel blij dat hun stad er weer mooi 
uit ziet en dat ze lekker het bos in mogen. Maar dan komt natuurlijk weer de 
burgemeester het podium oprennen en hij roept boos: ''Niks daarvan jullie 
maken heel jullie tuin weer dicht. Dat groene moet weg!'' maar de mensen 

luisteren al niet meer. Ze zijn heel blij dat hun stad weer vrolijk is.  😀  
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  De Klimop – Groep 7 

  Schrijver: Maud Weijers 
 

De bramenstruik 
Het was een mooie lente dag en ik zat buiten in een lekkere stoel. In de tuin hadden we een 

bramen struik met heerlijke bramen. Ik zag dat er inmiddels wel 20 bramen aan hingen. 

Mijn oma had een lekker recept voor bramensap en daar moesten er precies 20 in. Ik plukte 

ze allemaal en deed er yoghurt en suiker bij. De bramen zagen er witter uit dan normaal 

maar ja..., bramen zijn bramen. Nadat ik alles had gepureerd schonk ik het in een glas en 

dronk ik het op. Het smaakte wel een beetje raar. Ik wilde het glas op het aanrecht zetten, 

maar ik kon er niet bij... ‘HELP!!!! Ik ben gekrompen!’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vond het verschrikkelijk dat ik zo klein als een kabouter was, maar na een uur dacht ik: 

‘Klein zijn kan ook voordelen hebben...’ Ik ging naar buiten en alles was daar zo groot! Het 

gras was een doolhof en de bomen leken wel 15 meter hoog. Ik liep door het gras en ik zag 

een struik, waar een rups in zat. De rups was felgroen en had een grappig hoedje op.  

’Hoi, kun je mij helpen?’ vroeg ik. Het was even stil. ’ Huh…..?’ zei de rups na een tijdje.  

‘Hoi kabouter, ik ben Patrick en wie ben jij?’  

‘Ik ben geen kabouter, ik ben Maud.’  

‘Waarom lijk je dan op een kabouter, kabouter?’ zei de rups geïrriteerd.  

‘IK BEN GEEN KABOUTER!!! IK BEN KLEIN GEWORDEN DOOR 20 BRAMEN, YOGHURT 

EN WAT SUIKER!!!’ zei ik, ook geïrriteerd .  

‘Eeeuuhhhh….. hoe heette je ook alweer?’ Zei Patrick ?  

‘Maud!’ zei ik. 'Kun jij mij helpen ?’  

‘Waarmee?’ vroeg Patrick.  

 ‘Met mij groot maken.’ zei ik.   

‘Eeeuuuhhhh………dus je bent klein geworden door 20 bramen?’ zei Patrick.   

‘Jahaa, kun je me nou nog helpen of niet?’ vroeg ik nogal chagrijnig.  

‘Ja  hoor, wat kan ik doen?’ vroeg  Patrick beleeft . 

‘Ik denk dat we...... , nou ja IK, die bramen nog eens moet eten om weer groot te worden,’ 

zei ik . 
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‘Oké, op naar die plant!’ zei Patrick. 

 

Toen we aankwamen was de plant opeens weg.  

‘Huh....... ?’ zei Patrick .  

‘Hij is weg!’ riep ik.  

‘Hoe word ik ooit weer groot?’ jammerde ik.   

‘Ach... Kom, dan gaan we naar mijn huis,’ zei Patrick  

Toen we er heen liepen begon het opeens te regenen. 

‘O nee, het zit me vandaag niet mee zeg, ’zei ik. 

 

Toen we binnen waren in het huis van Patrick zag ik ook nog een andere rups  

‘Dit is Berta,’ zei Patrick .  

’Hoi,’ zei Berta gespannen. ’Hoi,’ zei ik en ik ging zitten. Het was een mooi oud huisje .  

‘Waarom trilt de vloer zo?’ vroeg Patrick zich af. Hij wilde naar buiten gaan om te kijken 

wat er aan de hand was, maar het was al te laat. Een natte windvlaag spoelde heel het 

huisje omver .  

‘O nee!’ gilde Berta, maar dat was niet slim, want een grote vogel hoorde haar en vloog 

naar ons toe. ‘Hallo!’ zei de vogel. ‘Wat een lekker hapje ben jij!’ 

‘Ik??? Waar zijn Patrick en Berta dan?’ Ik keek om en Patrick en Berta waren weg. 

‘Kom jij maar eens mee...,’ en de vogel pakte mij in zijn bek . ‘HELP!!!!’ riep ik en ik 

trappelde om los te komen . 

 

Plots kwam er een donder. De vogel schrok en liet mij vallen. Ik viel in een meer. ‘HELP!!!!’ 

riep ik, maar niemand hoorde me. Ik huilde, want het zou me nooit lukken om in mijn eentje 

weer groot worden.... Gelukkig stopte het met regenen. De zon scheen en ik zag de 

regenboog. ’Whoooow...!’ riep ik . Het felle licht scheen in mijn ogen. Ik probeerde uit het 

meer te klimmen, maar dat lukte niet . 

 

Toen zag ik het mooiste wat ik ooit gezien had….. Het waren Patrick en Berta ! Ze waren 

allebei een prachtige vlinder geworden. 'Hoi Maud!’ zei Berta en ze liet een drankje zien. 

‘Met dit drankje kun je weer groot worden,’  zei Patrick. ‘Hoe komen jullie daar aan?’ vroeg 

ik. ‘Wij hebben bramen gekocht en er een drankje van gemaakt, speciaal voor jou,’ zei 

Berta. 

‘Dat is lief hoor, maar ik wil bij jullie blijven,’ zei ik. 

‘Oké, ga je dan mee naar het nationale vlinder feest, dat precies een jaar duurt,’ zei Patrick 

en hij glimlachte. 

 ‘Ja, leuk!’ en ik klom op de rug van Patrick.  

 

We vlogen naar het feest en het was er prachtig versiert. Er waren mooie taarten en 

prachtige slingers. 

‘Wauw! Wat is het mooi hier!’ zei ik. 

‘Hoi!’ zei een andere vlinder en ze fladderde om ons heen. ’Welkom!’  

‘Het is hier geweldig!’ zei ik en ik at een heerlijk taartje. 

 

Eigenlijk was het eten van die bramen een geluk bij een ongeluk, want Maud vond klein 

zijn tussen deze vlinders zo gek nog niet! Tot op de dag van vandaag vieren Maud, Patrick, 

Berta en alle andere vlinders nog steeds feest en ze leefden nog lang en gelukkig!  
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De Klimop – Groep 8 

Schrijver: Lise Vissers - Illustraties Hanne en Tijs 
 

Klein maar fijn 
 

Ik werd wakker en alles is groot en groen. Ik besef me dat ik gisteren met Inge ging 

logeren in een legertentje in onze tuin. Ik kijk rond en kijk in een enorm oor! 

`Aaaaaaw!` Ik schrik me dood. Ik wil Inge wakker maken om mijn paniek te delen, 

maar hoe? Ik bedenk een plan. Ik zie mijn vriendin haar haar en klim erin. Dat was 

zwaar! Toen stond ik ineens op haar hoofd! Wat moest ik daar nou doen? Ik bedacht 

weer een plan. Ik realiseerde me dat ik ieniemienie was! Maar ik ging gewoon door 

met mijn plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nu heb ik een idee! Ik kroop rustig naar Inge haar neus en kriebelde er een beetje 

in. Ze nieste heel hard waardoor ik heel hard achteruit werd geblazen en toevallig 

stond de tent een heel klein beetje open dus ik lag buiten. Wow! Alles is zo groot ik 

geloof mijn ogen niet! Ik lag op mijn rug in het gras en ik moest omdraaien. Dus ik 

ging me vasthouden aan de rits van de tent en draaide me zo om. Nu moest ik 

bedenken waar ik naar toe moest. Ik kroop op een grassprietje. `Waaaaaaaa!` Ik 

viel eroverheen. Dat was schrikken! Ik probeerden het nog een keer. Ik klom op een 
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grassprietje en zat er toen bovenop. Ik kon nu alle grassprietjes goed zien. Na heel 

lang kijken zag ik iets. Ik viel van het grassprieten, omdat ik schrok. Ik zag namelijk 

een grote, groene, stekelige wandelende tak. Ik loop er heel rustig naartoe. Eerst 

durf ik de wandelende tak niet aan te raken, maar ik doe het toch. Ik was heel blij 

dat ik het had gedaan, want de wandelende tak blijkt helemaal niet zo stekelig te 

zijn als die lijkt. Dat is voor mij een voordeel! 

Toevallig is mijn vader uitvinder dus ik loop naar zijn lab, want ik weet dat hij ooit 

een drankje heeft gemaakt dat je met dieren kan praten. Dat komt goed uit! Ik klim 

heel voorzichtig op zijn werkbank. Ik ben er! Ik moet alleen nog het drankje vinden 

en dan opdrinken. Na een kwartiertje zoeken vind ik het. Er staat met grote letters: 

`Dierenpraatdrank` op. Die grote letters zullen wel komen omdat ik ieniemienie 

ben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Bzzzzzzz ’hoorde ik. 'Aaaaaaaw een wesp!' riep ik uit. Ik dacht na wat ik moest 

doen. Toen dacht ik dat een wesp ook wel in mijn voordeel zou kunnen werken, 

omdat iedereen er bang voor is. Dan moet ik nu al helemaal dat drankje opdrinken. 

Dus ik drink het. Bleeeee dat is vies! 'Hoi wesp' riep ik. 'Hoi meisje' zei de wesp. Zo, 

bij de wesp werkt het nu moet het ook nog werken bij de wandelende tak. Ik sprong 

van de werkbank af. Yes, ik heb het gehaald! Ik liep weer terug naar het gras. 'Waar 

is de wandelende tak nou?' riep ik heel hard. 'Hier ben ik!` hoorde ik. Toen ik dat 

hoorde was ik super blij, want dat het drankje werkte bij de wandelende tak en ik 
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weet waar de wandelende tak is. Ik liep er weer naartoe. Aaaaaww ik schrik alweer 

ik hoorde namelijk iets. Ik kijk om me heen en zie Inge op me aflopen ze lijkt wel 

een reus! Ik hoop dat ze me ziet. Maar nee, ik kijk om me heen wat kan ik doen. Ik 

zie de wesp en roep hem. Yes de wesp komt! Ik spring op zijn rug en hij laat het 

toe. Nog een vriend erbij, denk ik. De wesp vliegt weg met mij op zijn rug. Hij liet 

mij afstappen en ik was heel opgelucht, want ik was er bijna niet meer! Ik lag languit 

op het gras en ik voelde opeens iets kriebelen. Ik keek om me heen en zag een 

mier. Ik vind mieren echt niet leuk nu riep ik de wandelende tak, want hij kan 

camoufleren. Ik sprong op zijn rug en zo kon ik de mieren ontwijken. 
 

`Hallo, waar ben je nou?`, hoorde ik ineens. Het waren Inge, mama, mijn papa en 

mijn zusje. Ze zochten me allemaal. Eigenlijk moesten ze weg, dus ik riep de wesp 

en sprong weer op zijn rug. 'Aaaaw' hoorde ik ineens. Yes, het werkte! Alle mensen 

die mij zochten gingen naar binnen. Ik moest alleen nog een plan bedenken hoe ik 

van die mieren af kom. Nu zijn ze wel weg, alleen ze komen dadelijk zeker weten 

weer terug. En daar zijn ze al. Ik ging naar het lab van papa en ging opzoek naar 

iets wat ik kon gebruiken. Na een uur vond ik een insectenverjager en riep de wesp 

dat die weg moest gaan. Ik spoot heel veel spul wat uit de fles kwam. Alle mieren 

waren verlamd, maar nog niet weg. Ondertussen had ik wel wat honger gekregen. 

We hebben een appelboom in onze tuin dus ik wil een appel. Ik roep de wesp weer 

en vraag of ik op zijn rug mag. Gelukkig mag het en ik trek een appel van de boom. 

Lekker smullen! Ik heb een idee! Ik ga mijn vader zijn aandacht zoeken. Ik ging 

rustig naar binnen door het kattenluik. Nu moest ik maan vaders aandacht zoeken. 

Ik riep heel hard en mijn vader schrikt gelijk. ik vraag of hij Inge ook klein wil maken 

en dat doet hij. Inge en ik hebben elkaar weer helemaal gevonden.  

'Klein maar fijn!’ roepen we. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitreiking van het juryrapport aan Femke Timmermans. 
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De Nieuwe Linde – Groep 6/7/8 – Mingo’s 

Schrijver: Roos Poll 
 

De Moestuin van Tegeze 
 

Toen Emma net uit haar bed kwam besloot ze eerst te gaan ontbijten. 

Ze had muesli met yoghurt en krentjes. Toen ze klaar was met eten, 

besloot ze om naar haar beste vriend te gaan Thomas. Hij was aardig, 

angstig  en heel erg lief. Ze waren goede vrienden. Op die dag gingen ze 

op onderzoek uit , bedacht Emma Ze wilde meer willen weten over hun 

dorpje. Het dorpje heten Tegeze. Ze zworen dat hier geesten rond 

zwerven in de oude moestuin. Daar was alles bedorven. Nou ja het was 

verlaten. Dus Thomas en Emma wilden dat wel eens zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tijdje later stond stond Emma bij Thomas aan de deur. Ding dong! 

Klonk de bel. Toen de moeder van Thomas open deed vroeg Emma of 

Thomas thuis was. De moeder Van Thomas riep: THOMAS! THOMAS! 

EMMA STAAT AAN DE DEUR! Thomas holde naar beneden. Thomas zei: 

Hoi Emma Wat is er? Oh niks hoor. Maar ik wilde alleen maar vragen of 

je met mij op onderzoek wou gaan. Thomas: Maar waar naar toe? Naar 

de moestuin met geesten. Ik wil wel eens uitzoeken of daar inderdaad 
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geesten zijn. Toen Thomas dat hoorde werd hij verstijft en helemaal 

wit. Natuurlijk had Emma al bedacht dat Thomas zijn grootste angst 

was voor geesten. Thomas: Uhmmm nou ik moet nog mijn huiswerk 

maken. Emma wist wel zeker dat dat een smoesje was. Dat heeft hij al 

vaker gedaan. Kom mee ik heb een telefoon bij me Ik kan zo vaak bellen 

als ik wil. Misschien kom ik nog straks even langs. Toen gooide Thomas 

met een harde klap de deur dicht. Nou daar heb ik ook niks aan. Ik bel 

maar nog een keer aan. Dan doet de moeder weer open. Moeder: Wil 

Thomas niet spelen? Nee hij zei dat hij nog huiswerk moest maken. 

Moeder: huh maar Thomas heeft zijn huiswerk al af. Thomas kom een 

naar beneden NU!! Oke ik ga al naar buiten. Natuurlijk wist Thomas al 

dat dat gevraagd werd. 
 

Toen ze samen buiten liepen in de straat keken 

ze op Google Maps. En toen zagen ze dat het nog 

5 minuten duurde totdat ze er waren. Thomas: 

Oh we zijn er bijna… Toen hoorde ze opeens een 

rare lach. Toen zij Emma: wees maar niet bang ik 

ben er bij. Toen klommen ze over hek. maar toen 

gebeurde er toch iets geks. Toen ze net over het 

hek waren geklommen gebeurde het. Ze moesten 

eerst door de struiken, maar het was mistig dus 

ze konden het niet goed zien. Toen ze net in uit 

de struiken kwamen. Toen zag je een geest hij 

was aan het huilen. Het bleef even stil. 
 

De geest draaide  langzaam  zijn hoofd. Thomas was al weggerend toen 

Emma vroeg hallo wat is je naam? Antwoorde hij niet. Ze zei het nog 

een keer en maakte een foto maar natuurlijk zag je de geest niet op de 

foto. De geest begon ineens heel hard te neuriën en nog harder. Steeds 

harder.  De Geest keek om zich een en zag opeens dat ik er stond. Hij 

zei dat hij eenzaam was en dat hij alleen maar kon eten van bedorven 

fruit. Toen keek hij Emma grijnzend aan. Maar dit was niet aardig 

bedoelt. Maar ze wist het omdat hij met zijn mond blij keek en met zijn 

wenkbrauwen. Boos. En hij deed er ook een eng lachje bij. Emma klom 

zo snel als ze kon over het hek heen.  Maar ze wist nog niet dat een 

geest kon vliegen. Ze rende zo hard als ze kon naar huis. Toen ze thuis 

was en deed ze alle deuren op slot alle ramen dicht en toen ze boven 

was ging ze meteen Thomas bellen hoe het met hem is gegaan. 
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De Vonder – Groep 7 

Schrijvers: Daan de Kort en Melle Horsten 
 

DE MIERENVLOEK 
 

Op een normale dag was Daan zijn huiswerk biologie aan het 

maken. Hij moest naar buiten om een cool insect te vinden. Hij liep 

de tuin in en keek in de struik. En toen zag hij een heel mieren nest! 

Vol met rode mieren die dreigend naar hem toe kwamen. Toen belde 

hij zijn vriend Melle, maar het was te laat en hij werd gestoken. Melle 

nam op. Hij vroeg: “Hoi met wie spreek ik.” “Met mij”: zei Daan met 

een piep stem. Met wie? Met mij! “Oké, ik kom wel naar je huis toe” 

zuchtte Melle. 
 

Even later stond Melle voor de deur. Hij liep naar binnen en vroeg 

aan Merel: “Weet je waar Daan is?” “Op zijn kamer huiswerk aan het 

maken als het goed is.” Melle liep naar boven, maar hij zag Daan 

nergens. Hij keek onder het bed, in de kast, achter het bureau en 

achter het voetbal gordijn. Maar nergens een spoor van Daan te 

bekennen. 

 
 

Hij liep weer naar beneden. En zei tegen Merel: “Daan is niet op zijn 

kamer.” “Oké uhm in de tuin misschien.” zei Merel. “Oké dan ga ik 

daar even kijken.” Melle liep de tuin in en keek naar het gras en 

stapte bijna op Daan. Daan riep: “Kijk uit je doppen! Ik ben er ook 

nog!” Melle hoorde weer die piep stem van de telefoon. Daan trok 

aan zijn veter. Melle keek naar beneden en zag een kabouter. “Ik ben 

hier”: zei Daan. Melle pakte de kabouter op en keek naar de 

kabouter, maar het was Daan! 
 

Daan zei: “Ik ben gebeten door grote rode mieren en t-toen was ik 

opeens klein!” Melle vroeg: “Welke rode mieren?” “Die daar!” Melle 

keek op en zag een leger mieren dreigend dichterbij komen. Een van 

de mieren stak Melle en Melle viel flauw. 
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Even later kwam hij bij en hij was net zo groot als Daan. Hij schrok 

zich rot. Hij was een k-kleine k-kabouter. Daan zei: “Nu ben je ook 

een kleine kabouter.” “Wat nu?” zei Melle. “Ja, nu zijn we allebei 

klein” zei Daan. De buurvrouw heeft een kabouter dorpje in haar 

voortuin staan met paddenstoelen, feeën huisjes etc. “vet cool!” zei 

Melle. Daar gaan we heen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

One hour later... 

“Mijn benen zijn kaduuk ik wist niet dat kabouters zo sloom lopen” 

zei Daan. “Ach joh, stel je niet aan” zei Melle. “Moet jij zeggen; jij 

ziet er ook uit alsof je over 1 minuut gaat ontploffen” zei Daan. “Oké” 

zegt Melle. “We zijn allebei kapot, laten we nou maar gaan. Kijk we 

zijn er al” zegt Melle. “Nou ik weet niet hoor ik zie niemand” zei 

Daan. “Misschien moeten we wachten tot het donker is?” zei Melle. 

“Oké, prima” zei Daan. Dus zo gezegd zo gedaan of toch niet? 
 

Even later... 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!! 
 

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz huh wat is dat zei Daan. Hij schudde Melle 

wakker. Huh zei Melle. Wat is er aan de hand ik hoorde een gil zei 

Daan. Oke dan wat hoorde je zei Melle een gil dat hoorde ik. Kom 

dan gaan we kijken zei Daan. 
 

Einde 

Wordt vervolgd... 
 



Gi-Ga-Groen!  18 
 

Mozaik – Groep Paars 

Schrijvers: Stijn van Dommelen 
 

Mippie en blub de gevaarlijken avonturen oceaan 
 

Hallo ik heet mippie. Ik hou van vissen weet je wat ik doe een wens. 
Ik wens dat ik een vis was als ik wakker word maar nu moet ik gaan 
slapen tot morgen truste trrinngg!!! Triinngg!!! De wekker gaat af. Ah 
nee geen zin in vandaag hu zit ik nou onder water ja letsgoooooo!! 
Waarom eigenlijk O wacht ik weet het ik wensde gisteren dat ik een 
vis wou zijn dus nu ben ik er een yes maar wacht waar ben ik o in 
het riviertje in mijn tuin hu er zat toch geen vis in het riviertje ja dat 
wist ik maar ik zie daar iet bewegen ik ga daar naar toe zwemmen 
na 1 minuut zwemmen ben ik er hallo meneer hij reageerdt niet maar 
hij gilt aaahhh help!! Help!! Ik zeg wat is er o hallo wie ben jij ik ben 
mippie o leuk je te ontmoeten ik ben blub maar we moeten snel zijn 
want dit riviertje loopt leeg dus we moeten naar de oceaan het is aan 
het eind van het riviertje oke we gaan er naar toe  maar maar wat 
het is een uur zwemmen o kom op dan we moeten snel zijn na 5 
minuten zwemmen welke kant blub naar links oke snel na uren en 
uren zwemmen zijn we der maar kom want we hebben bijna geen 
water meer en wij kunnen niet lang zonder water 
 
 
 
 
 
 
 
Maar zullen we wel gaan ja waarom nou vorig jaar had ik nog een 
vriend ja en dan wat is er mee gebeurd hij sprong in de oceaan omdat 
je daar meer kon zwemmen maar daar zitten haaien zij ik maar hij 
geloofden het niet dus hij sprong er gewoon in maar maar wat hij 
kwam nooit meer terug o het spijt mij blub maar we moeten echt 
opschieten wan we hebben bijna geen water meer oke kom spring 
erin oke met zin tweeën 3 2 1 spring!! Plons we zijn er oke pas op voor 
andere vissen en haaien en we moeten een schuil plek vinden want 
het is bijna nacht en dan gaan haaien jagen dus kom na 30 minuten 
zoeken ja wat zegt blub. daar is een grot daar kunnen we slapen en 
schuilen kom oke. goed plan mippie oke kom we zijn erin wat een 
groten grot hier word onze nieuwe schuil plek voor ons hele leven 
behalve als we iets anders vinden mippie maar dat vinden we denk 
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niet hoor maar we moeten wel een bed maken zegt:blub ja 
zegt:mippie.  oke mijn bed is klaar blub mijnen heeft kussens en 
dekbed en een matras maar we kunnen ook met zijn tweeën slapen 
in een bed toch ja zegt mippie oke maar nu moeten we zorgen dat 
de haaien niet binnen kunnen komen oke he ik zie daar een grote 
grots die kunnen we ervoor duwen oke kom op dan gaan we duwen 
is dat goed vraagt:mippie .ja zegt blub oke ik zeg drie twee een en 
dan moet je duwen blub oke 3 2 1 nu!!   jajaja hij verschuift ja hij zit 
ervoor hopla goed gedaan hi vife ja pats klop klop klop klop dat zijn 
de haaien aaaaaaahhhh. roept blub ssssststtsttttt zegt mippie we 
moeten stil zijn oke oke ze zijn weg oke gelukkig maar nu slapen oke 
truste blub truste mippie ja tot morgen ja doei pieppieppiep huu wat 
hoor ik nou snurk!!!!!!!!!!!!! 
Mippie MIPPIE word wakker. 
hu wat is er en hij schiet naar 
boven poing aah waarom 
moet jij mij nou wakker maken 
het is 12 uur     jaja geloof het 
zelf blub kijk dan op de klok 
welke klok die hu hoe komt 
die hier die heb ik gevonden 
ooh leukja he ja en zullen we 
eten gaan zoeken oke  oke 
schuif de rots weg oke 3 2 1 en 
duwen argg ja het is gelukt 
oke kom na 5 minuten 
zwemmen ey daar ligt wat kip 
ok pak het oke en nu maar eten hmm dit is super lekker ja he blijf 
van mijn eten af he wacht is even die stem ken ik echt ja dat klinkt 
als rickie echt ja en hij schrikt wat zegt mippie hij zij heet jij blub ja 
waarom ik heet rickie echt rickie kom knuffel snel ja kennen jullie 
elkaar ja zegt blub ik heb toch jou over rickie vertelt ja is dit hem ja 
we dachten dat je dood was rickie tuurlijk niet ik de hele oceaan uit 
mijn hoofd echt weet jij ook hoe we de haaien dood kunnen maken 
ja waarom weet je wel wat  jullie aan het eten waren nee kip van 
een haai o ja haahha ja zullen we de haaien dood maken oke er 
leven nog 3 haaien in de oceaan en dan zitten er geen gevaarlijken 
dieren in oke kom we gaan op jacht ok na 10 minuten zwemmen ja 
daar zijn ze ik heb een plan iedereen pak een mes oke en dan 
vemoorden hun oke 3 2 1 go ey haaien na 5 minuten ze zijn dood jes 
en nu is de oceaan van ons let goo en het einden doei er komt 
meschien een ander deel doei  
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De Kikkenduut – Groep 7 – De Egels 
Schrijver: Brent Carlier 

 

Klein 
Ik was in de tuin aan het spelen toen ik ineens iets zag liggen.  Ik pakte het op 

en ineens werd alles groter. Of nee alles werd niet groter. Ik werd kleiner!!! 

Daar na ging alles heel snel. Na nog geen drie seconde was ik nog kleiner dan 

een mier. Daarna zag ik enorme kleren naar beneden vallen. Ik kan ze nog net 

op tijd ontwijken. En daar stond ik. In mijn eentje in de tuin. Ik pakte wat gras 

en maakte er een broek van. 

Toen begon ik me een weg 

door het hogen gras te banen. 

Ineens zag ik een grote 

schaduw boven me hooft 

zweven. Ik keek omhoog en 

zag een vogel op me af vliegen. 

Ik begon te rennen. Maar 

het had geen zin. De vogel 

was sneller. Ik pakte iets 

waarvan ik niet wist wat het 

was. Ik gooide het, deed mijn 

ogen dicht, kromp in elkaar 

en wachtte tot de vogel zou aan 

vallen. Maar er gebeurde niks. Langzaam deed ik mijn ogen open. De vogel 

keek me braaf aan. Toen zag ik waarom. Het gene dat ik gooide was een bes! 

Ik plukte nog een bes en gooiden hem naar de vogel. Die pikte hem vrolijk uit 

de lucht. Hij ging op de grond zitten en ik klom op zijn rug. Daarna vlogen we 

weg. Toen zag ik een klein holletje in de grond gegraven. Er lag iets 

glinsterends naast. Als ik dat pakte zou ik weer groot worden. Ik stuurde de 

vogel ernaartoe en we landden op de grond. Ik liep naar het glinsterende 

steentje toe en wilde het aanraken. Maar toen zag ik een grote spin op me 

afkomen! Ik rende weg maar de spin was sneller. Gelukkig kwam de vogel 

eraan. Hij pakte me met zijn klauwen en we vlogen weg. De spin pakte het 

steentje en liep zijn hol in. Ik stuurde de vogel terug naar de grond. Nu moet 
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ik even goed nadenken dacht ik bij mezelf. Hoe kan ik dat steentje te pakken 

krijgen? Toen wist ik het! Ik fluisterde wat in het oor van de vogel en de vogel 

vloog weg. Ik pakte een stukje blad, liep naar het hol, legde het blad neer en 

ging erachter zitten. Op dat moment vloog de vogel vlak boven het hol van de 

spin langs. De spin kwam naar buiten en rende achter de vogel aan. Op dat 

moment sprong ik achter het blad vandaan en rende het hol van de spin in. Ik 

struikelde over een steen en viel helemaal naar beneden. Ik landde op een 

hard voorwerp. Toen ik zag wat het was schrok ik me een hoedje. Het was 

een spinnen eitje waar nu een barst in zat. Er kroop een kleine spin uit. Snel 

rende ik naar de muur en groef een klein gaatje waar ik me in kon verstoppen. 

Op dat moment kwam de moeder spin terug. Ik probeerde ik me zo diep 

mogelijk in het gaatje te verstoppen.  Ik zocht een manier om het steentje te 

pakken te krijgen en naar buiten te komen. Op dat moment wist ik het! Ik 

begon het gaatje waar ik in zat verstopt verder uit te graven. Na een tijdje 

kwam ik buiten. De vogel stond precies naast het gaatje. Ik vroeg of hij nog 

een keer de spin wilde afleiden. Op dat moment steeg de vogel op en vloog 

vlak boven het holletje van de spin langs. De spin weer naar buiten en ging 

achter de vogel aan. Op dat moment sprong ik het tunneltje in dat ik net had 

gegraven. De baby spinnetjes lagen te slapen. Ik pakte het glinsterende 

steentje en rende naar buiten. En ineens was ik weer groot! Ik zwaaide naar 

de vogel en rende snel naar binnen om kleren aan te trekken. Mijn moeder 

keek wel raar op toen ik langs haar rende.... Einde. 
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De Vonder – Groep 7 

Schrijvers: Guusje Claassen en Sanne van de Ven 
 

Sanne, Guusje en de magische verkleining 
Op een mooie zaterdag gingen Sanne en Guusje bij elkaar logeren. 

Sanne nam Zoë (haar hond) mee naar Guusje. Toen gingen Sanne 

en Guusje tandenpoetsen namen een slok water en gingen naar 

bed. Toen ze wakker werden waren ze heel erg klein. En ineens 

waren ze in de achtertuin. Ze waren heel verbaast. ´Hoe kan dit nou' 

zei Sanne tegen Guusje. Ze hoorde een raar geluid, het was de 

GRASMAAIER! ´RENNEN´ zei Guusje tegen Sanne. Ze renden voor 

hun leven. Ze zagen een appel liggen met een gat erin. Ze sprongen 

erin. ´IEWL WORMENN' zeiden Sanne en Guusje in koor. Ze hoorde 

een blaf. Sanne zei tegen 

Guusje ´wie kan dat nou 

zijn' ik denk Zoë. Ik denk 

het niet, Zoë´s blaf is VEEL 

zachter. O ooh niet Soof he, 

die wordt altijd helemaal gek 

van de grasmaaier´ 

zei Guusje. ́ Als zei maar 

geen hap in de appel neemt' 

zegt Sanne. Ze keken door 

het gat van de appel, en 

inderdaad zagen ze 

Soof de hele tijd op de 

grasmaaier springen. De 

grasmaaier kwam steeds 

dichter in de buurt, dus ook Soof. Sanne en Guusje liepen steeds 

verder naar achter want Soof kwam steeds dichterbij de appel. De 

grasmaaier stopte en Soof ging weer naar binnen. ´Fweew' zei 

Guusje. Wat voel ik, het is heel glibberig, ze keken naar boven en ze 

zagen de hoofden van de wormen. O Ooh zeiden ze weer in koor. 

Zeg dat wel zei de worm leider. ´Kunnen wij dieren verstaan?' zei 

Sanne. Denk het wel anders horen we ze toch niet? zegt Guusje.´Die 

dieren? We zijn heel speciaal' zeiden de wormen. Sanne en Guusje 
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lachten heel zacht. ´Jullie speciaal?' zei Sanne. Durf jij zoiets tegen 

ons te zeggen, ik zou het niet nog een keer zeggen zei de worm. Oke 

sorry hoor zegt Sanne beetje lachend. Kan  je ons er misschien door 

laten? Zei Guusje. NEE OPROTTEN! Zegt een worm. Dat kan niet he, 

als wij er niet door mogen zeiden Sanne en Guusje in koor. OKE 

DAN vooruit MAAR DAN ECHT OPROTTEN!  Zei een worm. ´Oke 

oke´ zei Guusje ´rustig hoor we gaan al.´ JA DOEI, zei de worm. Ze 

komen los van de wormen en klimmen uit de appel. Ze springen op 

het gras en lopen rustig over het gras. Zoë komt huppelend naar 

buiten en gaat opzoek naar Guusje en Sanne. ´O nee, alweer een 

hond , dit keer wel Zoë zegt Sanne. We gaan absoluut niet weer in 

de appel , we zijn er net weg. zegt Guusje. Misschien ligt er nog een 

peer zegt Sanne voor de grap. Hahaha heel grappig zegt Guusje. 

Sanne en Guusje renden voor hun leven alweer. Ze voelden dat ze 

steeds zwaarder werden, ze keken naar beneden en het gras was 

veel lager dan eerst. Hu hoe kan dit nou zegt Guusje. We zijn 

gegroeid zegt Sanne. Zoë rende op Sanne en Guusje af, ze was dol 

blij. Ze sprong op Sanne en Guusje. Ze was even blij als Sanne en 

Guusje zelf. Soof kwam ook naar buiten, Sanne, Guusje, Zoe en 

Soof gingen met zen allen spelen eind goed al goed. 
 

Einde!!!! 
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De Kikkenduut – Groep 7 – De Eekhoorns 

Schrijver: Max Hartman 
 

Huisprobleem 
 

Jos was op een dag rustig de krant aan het lezen, maar toen hoorde hij iets. Het 

waren de anderen duizendpoten. Ze riepen: ´Jos kom naar buiten !´ Jos kwam 

naar buiten. Ze zeiden: ´Je hebt drie dagen om te vertrekken.´ ‘Waarom?´vraagt 

Jos. De Burgemeester van Duizenddorp kwam eraan. Hij zei: ´Jos er zit een 

olieleiding onder je huis´ ‘Maar ik wil niet´ zei Jos .´Het kan niet anders´ zei de 

Burgemeester.´ Dat zullen we nog wel eens zien´ zei Jos. Jos ging naar de 

sportschool. Hij ging zijn spieren trainen om het huis onder de oliebron vandaan 

te schuiven. Na een uur ging hij weer naar huis. Hij probeerde het huis te 

verschuiven, maar het lukte niet. Hij ging op zoek naar anderen duizendpoten 

die ook heel erg sterk zijn. Hij ging eerst naar Duizendrijk met de trein. Hij kon 

nog net de trein in, voordat de deuren dicht gaan. Hij komt na lang reizen 

eindelijk in duizendrijk. Hij gaat nu weer naar de sportschool. Deze keer niet om 

zijn spieren te trainen, maar om sterke duizendpoten te vinden. Hij vindt genoeg 

duizendpoten. Ze, gaan nu weer terug naar huis.  Opeens wordt Jos opgepikt 

door een duif. Jos roept: ´Help!’ De sterke duizendpoten komen gelijk in actie. 

Ze springen op de duif. De duif valt naar beneden door het gewicht van de 

spieren. De duif valt in het riool. De sterke duizendpoten springen met Jos net 

op tijd van de duif voordat de duif in het riool valt. ‘Wat een opluchting´ zegt Jos. 

‘Ik was bijna een snackje voor de duif.’ Oh nee, nou hebben we de trein gemist. 

De sterke duizendpoten zeiden dat er over een uur een nieuwe trein kwam. Ze 

gingen naar het restaurantje even wat kruimeltjes zoeken. Totdat de nieuwe trein 

komt. Na veel eten komt eindelijk de trein er weer aan. Ze moeten rollend naar 

de trein, omdat ze te dik zijn om te lopen. Ze rollen de trein binnen. Tijdens de 

reis zijn ze natuurlijk de krant aan het lezen. Ze zijn eindelijk weer in 

Duizenddorp. Ze pakken snel hun koffers en gaan gelijk naar het huis van Jos. 

Ze zijn bij het huis van Jos. En ze beginnen gelijk met duwen, maar er is niet 

genoeg kracht. Jos roept door de megafoon: ´Kom helpen met duwen bij de 

Duizendlaan 3!´Na een halfuurtje kwam bijna alle duizendpoten van de 

Duizendlaan helpen. Ze duwden en ze duwden, maar je raad het nooit er kwam 

beweging in het huis. Het huis was gewoon verplaatst. Iedereen vierde feest na 

een leuk feest. Kwam de burgemeester er aan hij zij Jos ik ben verbaast dat je 

een oplossing hebt gevonden. Je mag er blijven wonen jeeeeee riep Jos! We 

beginnen morgen met olie uit de grond halen zei de burgemeester. Jos schudden 

de hand van de burgemeester en ging zijn huis binnen. Pakte de krant een kopje 

koffie en ging zitten in zijn favorieten stoel. Poe Poe zij Jos dat avontuur is weer 

eens voorbij. En hij leefde nog lang en gelukkig 
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Mozaik – Groep Oranje 

Schrijvers: Mercedes Schwagten en Fedde Kusters 
 

De avonturen van Lola en Bram 
Er was eens..... een klein meisje genaamd: Lola. Ze woonde samen met 

haar broertje: Bram en haar ouders in een heel groot huis naast het 

afgelegen bos waar het heel gevaarlijk was. Haar ouders waarschuwden 

ze om er niet heen te gaan. Ze gingen voetballen in de tuin. Na ongeveer 

een uurtje moesten ze eten. De ouders van Lola hadden lasagne 

gemaakt. De ouders van Lola riepen: AAN TAFEL IK HEB LASAGNE 

GEMAAKT!! Lekker: riepen Lola en Bram en ze schuifden aan tafel. 

SMAKELIJK ETEN!! riepen de ouders van Lola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een half uurtje hadden ze  hun eten op, en moesten ze naar bed. Lola 

en Bram gingen naar boven om tanden te poetsen en hun pyama aan te 

doen. Na tien minuutjes gingen ze naar bed. Slaap lekker riepen de 

ouders, en de ouders gingen na beneden. Na een half uurtje kwamen de 

ouders naar boven om de kinderen een kusje te geven, maar de ouders 

van Lola wisten niet dat ze nep sliep. Haar ouders gingen natuurlijk ook 

nog even bij Bram kijken. Daarna gingen de ouders weer naar beneden 

om tv kijken. Lola sluipte stiekem naar Bram zijn kamer. Lola fluisterde 

zachtjes,Bram ben je nog wakker?? Bram komt overreind en wrijft in zijn 

ogen wat is er vraagt Bram? Lola komt naast Bram zitten. Lola heeft een 

zaklamp in haar hand. Bram zegt, wat heb je in je hand?? Het is zo ver. 

Ik wil met jou de bossen in. jaaa roept Bram. Lola pakt een laken en gooit 

hem uit het raam en houdt het laken vast. Lola zegt,dit is de enige manier 

hoe we uit het huis komen,want papa en mama zitten beneden tv te 
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kijken. Opeens horen ze gebons Wat is dat vraagt Bram?? Oh nee papa 

en mama komen er aan zegt Lola. Kom opschieten!! Bram gaat als eerst 

naar beneden. Lola houdt het laken vast en Bram glijdt naar beneden. 

Bram is beneden. Kom Lola opschieten!! Lola glijdt ook naar beneden. 

Ze rennen gauw de bossen in en net op tijd want pa en ma zijn inmiddels 

ook boven om te gaan slapen. Ze zien opeens hele enge bomen en 

schaduwen. Opeens valt de zaklamp uit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze rennen van angst een hutje in iets verderop. De eigenaar van het hutje 

komt er bij en zegt: Wat doen jullie hier helemaal alleen in het bos?? Lola 

een Bram geven geen antwoord omdat ze erg verlegen zijn...... de 

vreemde man zegt: kom maar met me mee naar binnen, Ik heb lekkere 

warme chocolademelk  gemaakt. En Lola en Bram gaan met angst achter 

de man aan. Ze kijken bang naar de bomen. Ze lopen het hutje in achter 

de vreemde man aan en schuiven aan tafel. De man doet stiekem wat 

vloeistof in de chocolademelk waar je van gaat slapen. Lola en Bram 

drinken de chocolademelk in een keer op. En ze vallen in een diepe 

slaap.......De volgende ochtend worden de ouders wakker en gaan naar 

Bram en Lola toe om ze wakker te maken. Opeens schrikt de moeder 

zich kapot. Ze roept: LOLA EN BRAM ZIJN ER NIET!! De vader schrikt 

ook en rent naar beneden om te kijken of ze daar zijn maar daar waren 

ze ook niet. Opeens pakken de moeder en de vader de telefoon om de 

politie te bellen. En ondertussen gaan ze de bossen in om te kijken of ze 

daar in de buurt zijn opeens zien ze hele grote bomen en struiken en 

mooie waterplassen. Ze kijken allebei naar de mooie natuur en rennen 

gauw verder de bossen in. Ze vinden maar niks.....een paar uur later 

krijgen ze een melding van de politie dat ze iets verderop in een 
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schuurtje zitten in het bos. Ze rennen gauw verder. opeens zien ze het 

schuurtje. De moeder knalt de deur open. opeens zien ze een vreemde 

man. En de vreemde man schrikt zich kapot en rent uit het schuurtje. En 

de politie rent er achterna om hem te arresteren. De ouders maken Lola 

en Bram wakker. Ze komen beide overreind en roepen papa en mama 

daar zijn jullie!! En ze gaan uit het schuurtje. Ze zien de mooie natuur 

met de mooie bladeren en mooie water plassen. En ze leven nog lang en 

gelukkig..........................................................EINDE!!! 
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De Bunders – Groep 8 
Schrijver: Cathalijne Lam 

 

Van onderen 
 

Ik werd langzaam wakker terwijl er een warme golf over me heen vloog. Ik had 

het ongeluk overleefd. Ik keek naast me in de hoop dat het een droom was, 

maar nee... Naast mij lag een groot, in de fik gevlogen vliegtuig dat open was 

gebroken aan de zijkanten. Ik liep weg van het voertuig in ongeloof, maar ik 

wist heel goed dat het echt was. Grote schrammen en blauwen plekken zaten 

op mijn armen, buik en benen. In één van de koffers die uit het vliegtuig waren 

gevallen zat een set met niet zo schonen kleren vanwege al het as dat erop 

zat. Ik bond één van de broeken rond mijn buik in de hoop dat het zou stoppen 

met bloeden. Het bloedde nog steeds flink maar nu had ik iets om mijn buik 

mee te steunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik liep verder tot ik bij een groot meer belandde. Ik maakte een kommetje van 

mijn handen en nam een slok. Daarna scheurde ik een stuk stof van mijn shirt 

af en maakte het nat. Ik legde het stuk stof op mijn buik. Ik lag een tijdje op 

de grond na te denken over hoe ik mezelf uit deze hel zou werken. Het werd 

al laat en warme tranen stroomden mijn wangen af. “Hallo?” vroeg een zachte 

en verwarmende vrouwen stem. Ik wilde antwoorden op de vrouw, maar 

slechts een beetje lucht kwam uit mijn keel. “Hallo?” vroeg de stem weer. De 

vrouw kwam langzaam tevoorschijn uit het donker. Ik kon niet goed zien hoe 

ze er uit zag, omdat het wazig werd voor ik in slaap viel. 
 

Ik werd wakker met de geur van wat rook als kippensoep in mijn neus. Ik liep 

mank de trap af naar een deur. Ik liep de keuken in en zag de vrouw die mij in 

huis had genomen. Ze stond soep te maken. De vrouw draaide zich om. Een 

lieve glimlach verscheen op het gezicht van de vrouw: “Oh, je bent wakker?” 

Ik knikte, wat erg veel pijn deed omdat er een grote snee in mijn nek zat. 

“Goed zo,” ging de vrouw verder: “Heb je lekker geslapen?” Dit keer 
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antwoordde ik met een schorre en kappotte stem: “Ja best wel.” De vrouw 

begon te lachen. Ik keek haar vragend aan: “Hier schat, neem een kopje 

kippensoep, daar word je blij van.” Ik ging aan de houten tafel zitten terwijl de 

vrouw een kopje soep tegenover mij zette. Ik had het al snel op omdat ik al 

een tijdje niet had gegeten. 

 

Toen ik klaar was vroeg de vrouw: “Zou je ik je naam mogen weten?” Ik voelde 

me een beetje schuldig dat ik mijn naam niet eerder had verteld aan de vrouw 

die mij in huis had genomen. “Maar natuurlijk,” antwoordde ik terwijl ik de 

kom op het aanrecht zette. “Ik ben Ari.” “Wat fijn om je te ontmoeten Ari, ik 

ben Lanny.” Ik stond op van de tafel en ging naar de woonkamer waar een 

grote, glazen kast stond met oude goden erin. Ik keek naar buiten en zag dat 

het lekker weer was. “Hey Lanny, is het goed is ik even naar buiten ga?” 

Schreeuwde ik naar de keuken. “Natuurlijk, niet te lang weg zijn oké?” Ik liep 

de woonkamer uit naar de voordeur om naar de tuin te gaan. Lanny had een 

grote tuin met waar je ook keek wel een boom of een plant. Ik liep voor een 

tijdje in de tuin. Lanny hield van tuinieren, dat kon je wel zien aan haar tuin 

die mooi was afgewerkt. Het was net alsof je door een bos heen liep. 

 

Ik ging op de grond zitten. Ik keek naar wat ik dacht dat een huis was maar 

nee, het was een boomhut van hout met grote bladeren die bijna van het dak 

vielen. Ik voelde een druppel op mijn hand. Ik keek omhoog en zag dat er een 

grote, donkere wolk boven mij hing. Ik liep de boomhut in en deed mijn 

schoenen uit op de mat. Ik liep verder en zag Lanny aan de tafel zitten. Ze las 

een boek: ‘art of war’ heette het. Ik liep verder de kamer in tot ze op keek: “O, 

je bent net op tijd voor het avond eten” en met een glimlach stond ze op. “We 

eten tomatensoep,” zei ze met een zangerige stem. Ik keek naar de deur waar 

ze doorheen was gegaan en terug naar het boek dat ze op de salontafel had 

gelegd. “The art of war” zei ik tegen mezelf. Klinkt gewelddadig. 

 

“Ari, kom je? Het eten is klaar.” Ik legde het boek terug op de salontafel: “Ja, 

ik kom.” Ik liep de keuken in en zag Lanny de twee kommen op tafel zetten. Ik 

ging met Lanny aan de tafel zitten en dronk wat van de soep. “Is het lekker?” 

vroeg Lanny met een vriendelijke lach. “Heerlijk”. Toen we klaar waren met 

eten ruimde Lanny de borden op. Ze liep naar een andere kamer om wat te 

pakken. En kwam terug met een doosje: “Hier, die mag je hebben”. Ze deed 

het doosje open, een mooi beeldje van koper zat erin. Ik keek naar het beeldje 

voordat er een lach op mijn gezicht verscheen. “Bedankt.” Ze liep de kamer 

weer uit. Misschien is dit minder erg dan ik dacht. 
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De Vonder – Groep 8 

Schrijvers: Xavi Boogaers en Jayden van Houtum 
 

De avonturen van de mini vrienden 
 

Op een dag werden Xavi en Jayden wakker. En…. Alles was anders. De kamer 

was zó groot of nee wij zijn zo klein! “Wat is er gebeurd?” zei Xavi. “Weet ik 

niet” zei Jayden. “Zullen we naar de tuin kijken of het daar ook is?” We lopen 

van de trap. Soms vallen we, want de treden zijn zo hoog. Oké hoe komen we 

bij de klink? Oh, wacht. We kunnen eronder door! Oké we staan buiten, en nu? 

De grond begint ineens te trillen. WAT IS DAT!!?? WEET IK NIET zei Jayden. Er 

komt iets enorms aan. Wat is dat?! Oh wacht is even het is mijn kat zei Jayden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kat komt op ze we rennen weg. Auw! Zei xavi. Wat is er vroeg Jayden? Ik 

ben door een gat gevallen. Snel kom voordat je kat je pakt. Kom ik! Zo daar 

ben ik. Deze plek is raar. Kom we gaan even lopen kijken of er uitgang is. Ze 

lopen en lopen. Ze komen niks tegen tot ze iets horen. BONK BONK!! Er komt 

iets aan. Een mol!! De mol rent achter ze aan en is sneller. Maar de mol doet 

niks hij snuffelt aan ons. Het lijkt alsof die wilt spelen. Opeens begint die te 

praten. Hoi ik ben bol de mol en hoe heten julie. Xavi en jayden. Oke maar hoe 

zijn jullie zo klein? Lang verhaal zegt xavi. Kun je ons 

helpen? Ja hoor wat kan ik doen? Kan je tegen mijn kat 

zeggen dat ik haar baasje ben? Ja hoor waar is ze? Kom 

maar mee. Aangekomen bij het gat zegt jayden: doe je 

ding. De mol zegt tegen de kat: Dat zijn geen speeltjes 

dat is je baasje. De kat kijkt op en zegt je liegt die zijn wel 

wat groter. Nee echt ze kleiner geworden vraag het ze 

zelf. Xavi en jayden lopen naar de kat. Ik ben je baasje en dit is mijn vriend. 

Jayden ben je het echt en dat is xavi dan toch. Oh kom ik breng jullie terug. 

En ik heb een drankje om normaal te worden. En toen was alles weer normaal 
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De Bunders – Groep 8 

Schrijver: Huib de Vreeze en Mats Peerboom 
 

The Wonderful Jungle 
 

Ver in de jungle leven er veel dieren. Veel zijn er vriendelijk, maar de tijger: nee die 

is vreselijk! Ik ben een zwarte panter. Vroeger toen ik hier heen kwam vond iedereen 

mij eng, maar toen ik zei dat ik hen wilde helpen mochten ze me wel. Er zijn slangen 

die heette Stino, Rosy en Steur. Die zijn erg vriendelijk. Ze hadden mij geholpen met 

een huis vinden. Nu woon ik fijn in een grot naast een rivier. Daar drink ik elke dag 

uit en mijn vriendjes ook. En er staan ook bosjes met vruchten eraan. En de tijger 

eet hertenvlees, wat een smeerlap. Alles wat hij heeft gedaan in de jungle waardeer 

ik echt niet. Ik woon hier maar 6 jaar maar alsnog, hij heeft al zoveel uitgespookt. 

Hij had het huis van Hakan de toekan kapot gemaakt. Die had een nieuw nest gemaakt 

in één van de hoogste bomen. Verder helpt hij mij soms om eten te zoeken. Ik wil 

eigenlijk even gaan drinken, want ik heb al uren niks meer gedronken. Maar wat zie ik 

nu? Tijger? Oh nee! Wat moet ik nu doen? Als ik in mijn huis ga ziet hij waar ik woon, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenzij hij het niet ziet omdat hij aan het drinken is. Maar ik denk dat ik de diepe 

jungle in moet lopen naar Kai de krokodil, die is superaardig want ik ken geen andere 

krokodillen na Kai. Hij woont ook in zijn eentje. Ik was onderweg naar Kai, toen ik zag 

dat Tijger achter mij aan liep. Mijn hartslag ging om hoog naar 180. Ik begon beetje 
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 te rennen, maar hij begon te sprinten. Ik begon ook te sprinten en ik ging een scherpe 

bocht in en liep helemaal om naar Kai. Na een tijdje zag ik hem gelukkig niet meer en 

kwam ik aan bij Kai. Hij had wat te eten over. Hij is vegetarisch net als ik. Dus hij had 

wat besjes, druiven en bananen. Dat was een lekker hapje, want na al dat rennen kreeg 

ik enorm honger. Na een tijdje ging ik even het water in met Kai, dat is lekker 

verkoelend. Ik moest wel weer helaas naar huis. Toen ik terug ging rook ik een gekke 

geur. Het rook een beetje naar bloed. Ik dacht bij mezelf ben ik ergens in gaan staan? 

Maar nee, ik weet het niet. Ik keek eventjes in de bosjes en in de planten maar ik zag 

niks. Dus ik ging maar naar huis. Toch vond ik het een erg vreemde geur. Het was nu 

veel scherper dus ik rook hertenbloed, het rook puur naar hertenbloed. Ik ging even 

zoeken en zag in één keer een groot oranje beest. Ik wist het gelijk: Tijger. Ik bukte 

en ging heel rustig naar huis. Na een paar 100 meter lopen kon ik weer normaal gaan 

lopen en was ik na een tijdje weer bij huis. Ik eindigde de dag met een lekker slokje 

water uit de rivier. De volgende dag had ik een plan gemaakt met Stino, Rosy en Steur. 

We gingen samen lekker besjes plukken in de diepe jungle. We kwamen ook iemand 

tegen die wij helemaal niet kennen. Hij zei: “Hallo, wat doen jullie hier?” “Wij gaan 

besjes plukken!” “Oh, ik weet waar er veel zijn,” zei hij. “Hier recht door,” zei hij. 

“Dank u wel, meneer de Vos.” Na een tijdje kwamen we bij een vulkaan, maar er waren 

geen besjes. “Waarom zei hij dat hier besjes zijn bij een vulkaan? Er is lava.” Ik zat 

in één keer oog in oog met Tijger. Hij was groot en hij zag er boos uit. Achter hem 

lagen grote botten, met nog een paar stukken vlees eraan. In één keer zei hij: “Hallo, 

slangen en panter.” “Wat wil je?” Zei Steur. “Nou ik lust wel een extra hapje,” zei 

Tijger. ''Nou dat gaat niet gebeuren,” zei Rosy. “Zo zo Rosy jij durft,” “Hoe weet jij 

mijn naam?” vroeg Rosy. Ze kreeg geen antwoord. Panter vroeg: “Waarom verpest je 

de jungle?” Tijger sprong op panter en panter sprong weg. “Wat wil je?” vroeg Stino. 

“Ik wil jullie uit de jungle halen.” “En wij willen jullie uit de jullie halen,” zei Rosy. 

Steur pakte met zijn staart Tijgers poot vast en Stino pakte zijn andere poot en Rosy 

pakte ook nog de andere poot. Nu zat hij compleet vast. Panter gaf hem een klein 

duwtje en viel om. Panter vroeg: “Ga je uit de jungle of niet?” “Als jullie mij vrijlaten,” 

zei Tijger. '”Oké maar laat mij nou dan los”. Na een tijdje was hij los en pakte zijn 

stuk vlees en hij ging weg. Vos kwam erachter aan en Tijger gaf Vos een grote klap 

met zijn hand. Vos stond gelijk op en rende weg. Rosy, Stino, Steur en Panter gingen 

richting huis. Eerst gingen ze nog langs Kai de krokodil, Hakan de toekan en alle vogels. 

Toen waren ze gelukkig en gingen samen eten.. 
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De Vonder – Groep 8 

Schrijvers:  Isis van der Dussen en Puck van het Erve 

 

Het natuur avontuur van Puck en Isis 
 

Puck wordt wakker op een heel zacht blad en denkt waar ben ik 

nou weer. Opeens zag ze Isis naast haar liggen en maakte haar 

wakker. Isis werd wakker en schrok zich een hoedje. Puck zei 

waar zijn we Isis zei ik weet het niet en keek naar beneden. Puck 

keek ook naar beneden en zag hoe hoog ze zaten ze viel bijna 

flauw want ze had hoogtevrees. Ze viel bijna van het blad af maar 

Isis pakte haar arm net op tijd en zij kijk uit. Puck zei zullen we 

naar beneden gaan en wat te eten zien te vinden WANT IK HEB 

HONGER! Toen ze naar de deur liepen dachten ze hoe zijn we 

zo klein geworden Isis dacht dat het misschien kwam het doordat 

ze gister die rare snoepjes op hadden. Puck zei het zal wel ik 

hoop maar dat we zo snel mogelijk groot worden en eten vinden 

WANT IK HEB NOG STEEDS HONGER! Toen ze bij de deur 

kwamen probeerden ze hem open te krijgen maar het lukte niet. 

Toen bedacht Isis opeens dat er is ook een appelboom in de tuin 

stond dus liepen puck en Isis naar de appelboom. 

 
Maar ze konden niet in de boom klimmen want ze waren te klein. 

Dus ze pakte een appel die op de grond lag. Er kwam een vlinder 

voorbij en zij kijk uit maar Isis en Puck hadden al een hap 
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genomen. Er kwam een Mega worm uit Puck en Isis rende weg. 

Voor dat ze het wisten waren er honderd miljoen wormen die 

achter ze aan kwamen. Toen kwam de vlinder weer en pakte 

Puck en Isis op en vloog weg naar een veilige plek. Op die plek 

kwamen ze een lieveheersbeestje tegen het lieveheersbeestje 

zei je moet heel goed oppassen voor de wormen ga nu maar 

naar Saar de vlieg dan zie je wel verder. Toen ze bij Saar de vlieg 

aankwamen zei Saar willen jullie water bij de put halen want mijn 

linker poot doet pijn Isis en puck zeiden tegelijk ja natuurlijk doen 

we dat oké zei Saar kijk wel uit voor de wormen. Even later waren 

Puck en Isis bij de put en pakten een blad met water. Toen zei 

Isis ik heb ook wel dorst dus ze pakte een slok. Ze gingen weer 

naar de vlieg toen zei de vlieg ga maar naar de sprinkhaan dan 

zie je wel verder. Toen ze bij de sprinkhaan aankwamen zagen 

ze de wormen ze wouden heel veel insecten aanvallen toen Puck 

en Isis dat zagen gingen ze de insecten meteen helpen ze pakten 

een tak en gebruikte dat als zwaard. De ene na de andere worm 

ging weg toen alle wormen weg waren kwamen de vlinder en de 

sprinkhaan naar Isis en Puck toe. Ze maakten Isis en Puck weer 

groot toen Isis en Puck weer groot waren hadden ze honger en 

zin in een snoepje dus ze keken in de kast in pakte allebei een 

snoepje. Toen zei Isis opeens was dit niet hetzelfde snoepje als 

de vorige keer. Ja zei Puck wat is daar dan mis mee nou zei Isis 

hier werden we toch klein van. Oeps zeiden ze allebei. 

Einde 

Tot deel 2 ! 
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De Bienekebolders – Groep 7/8 

Schrijvers: Sophie, Jayden, Thijn, Esmee, Ize, 

Mirre, Maria, Carel, Benthe, Coco, Saar en Merel 
 

De ontploffing 
 

De bel ging. Iedereen schreeuwde en rende de school uit. Toby en Noor ontmoetten 

elkaar bij het klimrek. Terwijl ze op de stoep liepen, zagen ze opeens een grote 

witte flits en een super harde knal BOEM!!! Ze raakten even buiten bewustzijn.  

Toby werd wakker, het was donker. Hij keek naar links, niks. En toen naar rechts, 

Noor! Hij krabbelde overeind. Toby raakte in paniek toen hij rondkeek. Alle huizen 

kapot, speeltuinen verwoest en er was nergens een teken van leven. Noor werd 

langzaam wakker. Hoestend en proestend ging Noor zitten. Toby ging langs haar 

zitten. 
 

'Weet jij waarom het zo donker is?' vroeg Toby. Noor haalde haar schouder op. Ze 

gingen allebei staan. Ze waren allebei stil. 'Wat is er gebeurd, Toby?' vroeg Noor 

half huilend. 'De zon', mompelde Toby 

geschrokken. Noor keek omhoog. Er 

was helemaal niks, behalve duisternis. 

'We moeten naar professor 

Grootneus', zei Toby zelfverzekerd.  
 

Terwijl ze naar professor Grootneus 

liepen, zei Noor opeens: 'Als de andere 

mensen er niet meer zijn, is hij er dan 

nog wel?' Toby haalde somber zijn 

schouders op. Ze waren er, een klein huisje met een rieten dak het stond nog maar 

half overeind. Ze klopten op de half kapotte deur. Niemand deed open. 'Zullen we 

maar gewoon naar binnen gaan?' zei Toby die duidelijk geen geduld meer had. 
 

Professor Grootneus keek de hoek om. 'Aha jullie zijn het!' riep professor Grootneus 

opgewekt. ‘Leuk om jullie weer eens te zien, maar wat komen jullie doen?’ 'Heb je 

het niet gezien?' zei Toby.' Wat had ik dan moeten zien?' zei professor. 'Nou kijk 

eens buiten.' Hoezo?' ‘Nou, buiten is de zon ontploft.' ‘Dat is toch een grapje, hoop 

ik?' zei de professor. 'Nee, dat is geen grapje, kun je ons helpen met een oplossing?' 

Nou ja, hoe willen jullie dat dan gaan doen, als wij de enigen zijn op de wereld?' 

‘We hebben misschien een stukje zon nodig’, zei Toby. 'Ja, denk je dat dat gaat 

lukken?' zei professor Grootneus. ‘Misschien niet, maar laten we gewoon gaan 

zoeken.' Oké, dan beginnen we bij jou in de achtertuin’, zei Noor. 'Prima', zei 

professor Grootneus. 
 



Gi-Ga-Groen!  36 
 

Ze liepen de achtertuin in en zagen iets glimmen. 'Wat is dat?' zei Toby. 'Ik denk 

dat het een diamant is', zei Noor. 'Nou, ik denk dat het een stukje ZON is!' ‘Ik moet 

even nadenken’, zei professor Grootneus. 
 

Even later. 'Ik weet het! Ik ga een vergrootmachine uitvinden', zei professor 

Grootneus. 'Pakken jullie eens 5 theedoeken en dan mogen jullie naar huis. Jullie 

mogen morgen weer terugkomen.’ 'Tot morgen’, zei Toby. 
 

De volgende dag: Ze kwamen weer bij professor Grootneus aan.' Ah daar zijn jullie, 

ik was al op jullie aan het wachten.' zei de professor Grootneus. 'Is het gelukt?’ 

vroeg Noor. 'Ja zeker is het gelukt, alleen heb ik het nog niet uitgeprobeerd'. 'Dat is 

toch niet heel erg', zei Toby. ‘Dan plaatsen wij eerst het stukje zon terug en kun jij 

de Vergroter-305 ondertussen testen.’ 
 

Toby en Noor stapten de raket in en vlogen naar waar de zon eerst was. Ze 

plaatsten het gevonden stukje zon en toen gingen ze met de raket terug naar aarde 

om dat kleine stukje zon met de vergrootmachine groter te kunnen maken. Terug 

in het laboratorium gingen ze naar de Vergroter-305, maar iemand stopte hen, het 

was professor Grootneus: ‘Wat doen jullie in mijn laboratorium?’ ´Wij komen voor 

de Vergroter-305´. Professor Grootneus zei: ´Die is alleen te koop!´ ´WAT!?’ ‘Jij zei 

dat we hem gewoon mochten gebruiken!´ ´WAT HEB JE GEDAAN!!!´ zei Noor 

duidelijk HEEL boos. ´Hé kids, wat gaan we nu doen?, want ik heb niet heel de 

dag´, zei professor Grootneus. ´Mogen we de Vergroter-305 alsjeblieft gebruiken? 

´vroeg Noor. ‘Oké dan maar´, zei professor Grootneus. 
 

Ze liepen naar de Vergroter-305, ze zetten hem aan. De lampjes op de machine 

gingen gloeien en er kwam veel lawaai vanaf. Ze liepen naar de tuin en daar stond 

de raket. ‘WOW, dit blijft gaaf!’ zeiden Noor en Toby. Ze gingen de raket in met de 

vergoter-305 en het aftellen begon: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ze voelden grote 

trillingen en ze stegen op ‘WAAAAAH!’ riepen Noor en Toby. 
 

Noor keek door het raam. 'We zijn er!' riep ze enthousiast. Ze deden hun 

ruimtepakken aan. Toby klikte op de knop en de deur opende. Ze sprongen alle 

twee naar buiten. Noor haalde de Vergroter-305 tevoorschijn. Ze richten de 

vergrootmachine en begonnen de zon te vergroter. De zon werd langzaam groter. 

Toen de zon zo groot was als 1.000.000 olifanten zette ze de vergroter uit. Ze 

zuchtten allebei. De zon begon opeens heel hard te schijnen. 'Weg hier!' riep Noor. 

Ze snelden naar de raket. 
 

Toen ze weer op de aarde waren kregen ze een standbeeld. 
 

EINDE 
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De schrijfworkshops 

Deelnemende groepen volgden voorafgaand aan 

de schrijfwedstrijd een workshop rond het thema: 

‘Gi-Ga-Groen!’. Onder begeleiding van 

workshopleiders werd de kinderen handreikingen 

gedaan hóe gedachten in de juiste banen te 

leiden en deze te verwerken in een verhaal. 

Bibliotheek Oisterwijk/Moergestel verzorgde de 

workshops. Het winnende verhaal kreeg later een 

ereplaats in de Bibliotheek! 
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K

Winnaar 2022 

De eerste plaats in de schrijfwedstrijd is voor groep ‘Groen’ 

van Mozaik voor hun verhaal ‘Het bijzondere vuurvliegje’. 

Behalve de wisseltrofee ‘De Vogelverleider’ krijgt de groep 

’n boeiende wandeling door de Duurzaamheidsvallei onder 

begeleiding van ’n ervaren gids. Gemeente Tilburg stelt 

leerzame kwartetspelen rond het thema ‘afval’ beschikbaar. 

Groep ‘Groen’ van Mozaik 

is terecht trots! 
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Film uitslag schrijfwedstrijd: 
 

https://youtu.be/B0_ZujARCUg 
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