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Schoolkamp Terschelling 
Op dinsdag 26 mei gingen we op schoolkamp naar Terschelling. Daar had de 

hele klas heeeeel veel zin in . Om kwart voor acht gingen we op 

school verzamelen om in de auto naar Harlingen te gaan, het waren erg leuke 

autogroepjes . Toen we in Harlingen waren aangekomen gingen we met de 

boot naar Terschelling. Terschelling is erg mooi, er groeien allemaal mooie  

bloemen en daarom was het ook erg mooi om daar te fietsen. Ik zat in het 

groepje dat later om moest fietsen, want wij waren de groep kwijtgeraakt en 

fietsten steeds verkeerd. Toen riep iemand ineens dat daar de Jumbo was, maar 

dat was een rijwielverhuur. Na een lange tijd fietsen kwamen we uiteindelijk bij 

het vakantiehuis aan en gingen we het huisje verkennen en de bedden verdelen. 

Elke avond en ochtend hadden we corvee en dat was altijd heeeel gezellig, ik 

had ook veel plezier. 

Veel avonden en middagen deden we spelletjes en ook hadden we een avond 

kampvuur en een Bonte Avond. We hebben met z’n allen heel hard gelachen. 

We gingen ook nog een dagje winkelen. Ik ging winkelen met Megan en Linda. 

Bij mij thuis was iedereen erg blij met de cadeautjes die ik had meegenomen 

(natuurlijk was alles typisch Terschellings). 

Ook gingen we een dagje zwemmen, dat was superleuk. Er was een loopmat 

waar je zo hard mogelijk overheen moest rennen, een bal aantikken en er af-

springen/vallen. Vaak gingen we iedereen eraf duwen   . Iedereen vond 

dat erg grappig . Ook was er een leuke glijbaan. 

Elke avond aten we lekker en deden we een Moltest. Op de boot, op de terug-

weg, kwam iedereen  te weten dat Jannes de Mol was. Dat hadden wij niet goed. 

Ik zat in het groepje met Linda en Pepijn. 

Op de terugreis gingen we ook nog in de ballenbak. Er waren allemaal kleine 

kindjes in de ballenbak waarmee we kennis hebben gemaakt en waar we mee 

hebben gespeeld   . 

Ik heb nu al zin in volgend jaar ! 

Gemaakt door: Anouk 
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Dinsdag 26 mei gingen we naar Terschelling, Henriëtte, Jannes, Peter, Anita, Pieter en na-
tuurlijk juf Leonoor en juf Jorien gingen gezellig met ons mee. We moesten wel vroeg op-
staan, want rond kwart voor acht zouden we vertrekken naar Harlingen. We moesten ander-
half uur in de auto zitten. 
Toen we in Harlingen aankwamen, zwaaiden de ouders ons uit en gingen we de boot op. Tot 
onze verbazing kwamen we Nicolette van Dam tegen op de boot! We konden ons op de boot 
goed vermaken en dat moest ook wel, want de bootreis duurde 2 uur. 
Toen we op Terschelling waren gingen we onze fietsen ophalen en Julia had als enige een fel-
oranje fiets. We maakten een grote omweg toen we naar ons huisje fietsten, dat begon al 
goed; we waren na een tijdje al twee kinderen en een begeleider kwijt! Juf Jorien bleef op 
een kruispunt nog een hele tijd wachten. Toen we bij het huisje genaamd ‘Heit’, wat ‘vader’ in 
het Nederlands betekent, waren ze er nog niet! Ineens waren ze er, maar toen stond juf   
Jorien blijkbaar nog gewoon op het kruispunt op ze te wachten! Niet lang daarna ging de tele-
foon van juf Leonoor, het was juf Jorien, ze kwam gauw weer naar het huis en konden we 
gaan uitpakken! 
Ik (Christy) sliep op de kleine kamer samen met: Linda, Megan, en Gert. Op de grote kamer 
sliepen Julia, Zonne, Iris, Tessa, Anouk, Pepijn, Mark, Jeroen, Alwin en Leon, maar op deze 
kamer was ook niet veel ruimte. 
We gingen naar buiten om gezellig buiten te spelen en te voetballen. Dat was heel gezellig. 
Toen gingen we eten; voor de vitamientjes aten we aardappels met of zonder appelmoes, maar 
dan net iets anders! Iedereen vond de patat lekker en na het eten moesten we gelijk weer op 
de fiets, want we gingen naar het strand! We kwamen een kwal tegen en zochten schelpen, 
alleen niet iedereen is geheel droog teruggekomen :D ahumm. Op de terugweg liepen Iris,  
Linda, Megan en ik gearmd door de duinen . Dat was heel gezellig, maar toen gleed Iris weg 
in het zand en ging ik haar bijna achterna. 
We gingen het bos is en we zochten een mooi plekje voor de begeleiders, want we gingen het 
spel ‘Levend Stratego’ doen. Het lijkt op het gewone Stratego bordspel, maar dan anders. 
Elk team kreeg kaartjes in hun kleur. Je kon een hoog of laag level hebben, maar je kon ook 
de bom zijn! De bom is bijna onverslaanbaar, hij mag niemand tikken en dat is ook het ken-
merk van de bom. Alleen de Mineur (level 3) kan de bom verslaan. Er zijn ook hoge levels, zo-
als level 10. Je moest iemand tikken en dan je kaartje laten zien. Als jij level 9 was en de   
ander level 10 of de bom, moest je je kaartje inleveren en een nieuwe halen. De kaartjes van 
de andere partij waren een soort punten. Toen gingen we weer terug, op de fiets, naar het 
huisje. We gingen meteen de Moltest doen. We deden door het schoolkamp heen ‘Wie is de 
Mol’ en de prijs was een dag op school doen wat jij wilt! Dat wou iedereen wel!! Toen gingen 
we tandenpoetsen en naar bed. 

DAG 2 
De volgende morgen gingen we ontbijten en daarna had ik corvee met Leon en Pepijn. We 
moesten afwassen. Toen gingen we naar de stad om natuurlijk te shoppen! We mochten € 15,- 
mee naar Terschelling om dingen van te kopen. Ik had negen dingetjes gekocht. Toen konden 
we weer mooi terug fietsen. Ook gingen we kaartjes schrijven. Je mocht dit jaar wel 5 
kaartjes schrijven als je 5 adressen had! Vorig jaar mocht je maar 3 kaartjes schrijven en 
ook mocht je geen snoep meenemen, maar dit jaar mocht dat wel! Daar was iedereen heel blij 
mee. Toen gingen we macaroni eten en dat was superlekker! Daarna gingen we p de fiets naar 
het strand en marshmallows roosteren, waar ik letterlijk voor Iris door het water ging :P 

DAG3 
Toen we wakker werden was het nieuws al snel bekend; we gingen zwemmen, althans bijna  
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iedereen, ik ging niet mee dus kon ik een oogje in het zeil houden. Toen de anderen weg 
waren gingen juf Jorien, juf Leonoor, Anita, Henriëtte en ik naar de stad. Juf Jorien had 
binnen no time een mooie tas gespot en paar leuke kledingstukken. Toen gingen we op een 
terrasje zitten en kregen we wat te eten en te drinken. Ik kreeg een tosti met ketchup. 
Alleen juf Jorien moest heel lang wachten en dus kregen we een bakje patat onder onze 
neus geschoven, die Christy in beslag heeft genomen . Toen gingen we weer terug naar het 
huisje en ging juf Jorien naar buiten. Henriëtte ging slapen en Anita en ik zaten te chillen. 
Ik zat te tekenen :p tot de anderen terug kwamen. Linda vloog mij aan (zo leek het), met het 
was, geloof ik, een knuffel. Haha :D. Toen gingen we een broodje knakworst eten en dat was 
erg lekker . Daarna gingen we buitenspelen totdat we naar het bos gingen. We gingen het 
smokkelspel doen! Ondertussen was juf Leonoor naar huis gegaan omdat ze ergens naar toe 
moest. We werden ingedeeld in twee teams: 

Team Beige heeft gewonnen en team Blauw heeft verloren. Toen gingen we weer op de fiets 
naar huis, waar heerlijke pannenkoeken op ons stonden te wachten! Na het eten ging iedereen 
zich klaarmaken voor de Bonte Avond. Julia was de presentatrice en deed de planning. Dit was 
de volgorde: 
Anouk, Linda en Megan met Mannenharten 
Pepijn met zijn goocheltruc 
Marc met zijn drums 
Iris en Christy met hun toneelstuk 
PAUZE 
Anouk, Linda, Megan en Christy met een panter leest niet 
Linda met haar Quiz 
Wie is de Mol Quiz 
Zonne en Anouk met Praat Amsterdams met me 
Daarna gingen de meeste naar boven, juf kwam om 12 uur naar boven om te zeggen dat we onze 
pyjama aan moesten trekken en onze tanden moesten gaan poetsen. Toen ging de grote groep 
benden spoken, wat heel leuk was. 

DAG 4 
We moesten vroeg opstaan, want de koffers werden al vroeg opgehaald. Rond 10 uur gingen we 
naar de haven en aten we patat of kibbeling. Op de boot was een ballenbak en werd bekend ge-
maakt wie de Mol was, dat was Jannes. Julia en Leon hebben gewonnen, gefeliciteerd! Toen we 
terug waren gingen we met de auto naar school, waar de ouders ons opwachtten. Dit was ons 
schoolkamp, het was heel erg leuk!! 

Gemaakt door: Christy 

vervolg 

Team Blauw Team Beige 

Anouk Marc 

Jeroen Tessa 

Iris Pepijn 

Christy Zonne 

Gert Megan 

Tim Linda 

Julia Alwin 

Leon  
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Beeld & Geluid 
Woensdag 10 juni moesten we tussen 7.00 en 7.15 uur op het station in Assen zijn. 
We gingen met de trein naar Hilversum, de reis duurde anderhalf uur en we  
moesten in Amersfoort overstappen. Voor het overstappen hadden we gelukkig 
24 minuten de tijd. Toen we eenmaal in Hilversum waren aangekomen, gingen we 
naar het gebouw van Beeld & Geluid. 
We gingen eerst naar het Jeugdjournaal. Daar kregen we uitleg van het Jeugd- 
journaal en hoe een dag uit het leven van een presentator er uitziet. Ook hielden 
we een kleine ‘persconferentie’, gingen we met Joris, de presentator van het Jeugd- 
journaal op de foto en kregen we een handtekening en een ring. Met die ring kon je 
ergens naar binnen waar je dingen kon doen die met showbizz te maken hebben. 
Voordat we dat gingen doen, moesten we eerst wat eten. Wanneer je klaar was met 
eten en drinken mocht je naar het museum gaan! Het was er heel leuk. Je kon er ver-
schillende dingen doen, zoals: een auto-achtervolging, het Jeugdjournaal presente-
ren, een karaokeparty doen en nog veel meer! Alles werd opgestuurd naar het e-
mailadres wat je had ingevuld. 
Toen gingen we weer naar het station. Dit keer moesten we twee keer overstappen. 
We waren om half 5 weer terug in Assen en werden we door een aantal ouders weer 
naar huis gebracht. 
Dit was onze stedentrip naar Beeld & Geluid. Iedereen vond het heel erg leuk! 

Gemaakt door: Iris, Megan & Christy 
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We gingen naar het Openluchtmuseum Ellert en Bram-

mert. Toen we er waren zagen we de standbeelden van 

Ellert en Brammert. We gingen in allemaal plaggenhutten. 

We kregen opdrachtboekjes en konden het antwoord met 

pen opschrijven. We moesten 26 opdrachten doen en we 

hebben veel over de geschiedenis geleerd. 

We gingen ook in een ouderwetse school zitten en luister-

den naar een meneer die ons het verhaal van Ellert en 

Brammert vertelde. Dat was heel spannend. 

Er was ook een kinderboerderij met geiten en kippen. 

In de pauze gingen we naar een herberg. Daar aten we 

patat met een kroket, frikandel of kipnuggets.  Lekker! 

In het tweede stuk zagen we een kleine kerk, een smederij en een gevangenis. En toen gingen we in 

de auto naar het Loomeer. 

Van Babette, Harmen en Milou. 

Daarna gingen we naar het Loomeer. Iedereen ging zich omkleden, behalve Bart. 

We gingen kikkervisjes vangen. Bart ging het water zonder kikkervisjes uit de  

emmertjes kieperen. 

Toen we genoeg kikkervisjes gevangen hadden, gingen we er een vijver voor  

maken en vullen met water. Daar deden we de kikkervisjes in. We maakten er 

ook nog een gracht omheen, zodat ze er weer uit konden komen. 

Thijs heeft een waterkever gevonden. Hij was wel 5 centimeter groot en wel 3 

centimeter breed! Verderop kwamen we een andere kuil tegen, dus gebruikten 

we die. In de andere vijver zaten nog visjes, maar die heeft Tessa er allemaal uit-

gezocht. Toen dat gelukt was, gingen we opruimen en ons weer aankleden. Toen mochten we nog 

een mandarijn of een banaan kiezen en gingen we weer naar huis. We vonden het leuk!! 

Van Lasse, Bart, Mirthe en Dominique. 

Op maandag 15 juni gingen we naar een 

golfclinic in Gasselte. Het was een hele 

gewone maandag, we begonnen met rekenen. 

Iedereen dacht ook dat we om half 11 

weggingen, maar dat was niet zo. De bus 

kwam al om half 10. De bus was iets te 

vroeg en wij te laat, dus we moesten 

snel nakijken en naar de bus. De bus was 

super vet, want hij was van FC Emmen. Er 

was ook een TV in de bus, er was Tom en 

Jerry op. 

In Gasselte gingen we de weg oversteken 

naar de golfbaan en daar gingen we oefe-

nen op afslaan, putten en chippen. Marc 

vond het putten het makkelijkst, Leon en 

Jeroen vonden het putten makkelijker. 

Leon vond het chippen en Jeroen het af-

slaan het moeilijkst. Marc vond het af-

slaan, Leon het putten en ik vond het 

putten het leukst. Het chippen werd   

gegeven door Maarten, het putten door 

Nelleke en het afslaan door Gerard. 

Op de terugreis keken we nog even naar 

Tom en Jerry en om kwart over 12 waren 

we weer op school. 

Gemaakt door: Leon, Jeroen en Marc 
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Vrijdag 12 juni 2015 was de bruiloft van juf Jorien. We werden om 11.15 uur opgehaald door de  

trekkertram. Eerst gingen we naar Grolloo, voordat we naar Sleen gingen, want we moesten daar de  

kinderen van groep 5 en 5 ophalen. 

In Sleen wachten we tot juf en Harold uit het gemeentehuis kwamen. Wij stonden langs de kant met 

hartjesstokjes en met een grote boog waarop stond ‘Huldiging van de bruid en bruidegom’. Daarna 

gingen ze foto’s maken. Wij mochten met de hele klas met het bruidspaar op de foto en daarna  

mochten de kinderen van Grolloo ook nog op de foto. Toen we daarmee klaar waren, gingen we weer 

met de trekkertram naar Noord-Sleen. Daar was een springkussen en daar mochten we de hele tijd op. 

Er was ook een voetbalveld en we mochten daar ook eten en drinken pakken. Het eten was een klein 

tompoesje, waar juf en Harold op stonden op het strand. En op het voetbalveld ging juf nog foto’s   

maken met hun trouwauto. Aan het eind van de dag gingen we nog, samen met Grolloo, een lied    

zingen, het ging zo: 

Theo: 

Ik kan het niet verklaren, m’n handen worden klam 

Maar als ik jou zie lopen, staat mijn hart in vuur en vlam 

Jongens: 

In vuur en vlam, in vuur en vlam 

Hij wist gewoon niet wat hem overkwam 

In vuur en vlam, in vuur en vlam 

Het vonkte en de vlam sloeg in de pan 

In vuur en vlam 

Irene: 

Ik kan het niet beschrijven, je vind het vast gezwam 

Maar steeds als ik aan jou denk, staat mijn hart in vuur en vlam 

Meisjes: 

In vuur en vlam, in vuur en vlam 

Hij wist gewoon niet wat hem overkwam 

In vuur en vlam, in vuur en vlam 

Het vonkte en de vlam sloeg in de pan 

In vuur en vlam 

Jongens: 

Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet 

Meisjes: 

In vuur en vlam 

Allemaal: 

In vuur en vlam, in vuur en vlam 

Ze wisten allebei niet wat hen overkwam 

In vuur en vlam, in vuur en vlam 

Het vonkte en de vlam sloeg in de pan 

In vuur en vlam 

Toen het lied klaar was, mochten wij de cadeautjes, onze potjes van geluk en onze hartjes geven.  

Daarna gingen we naar huis. Het was een superleuke dag. 

Gemaakt door: Julia Popken, Zonne Vaarwater & Tessa Jansen 



NIEUWSBRIEF 
Pagina 7 

Noord Nederlands Orkest 
Op donderdag 4 juni fietsten wij naar de Nieuwe Kolk in Assen. 
Toen we daar waren moesten we even wachten, omdat we de eersten waren. 
Toen de andere scholen er ook waren, mochten we naar binnen. We zaten hele-
maal vooraan. Toen  begon de voorstelling. Een vrouw zong en een meneer 
ging het orkest leiden. Toen het was afgelopen moesten we klappen, trommelen 
en fluiten. We fietsten weer naar Ekehaar en gingen daar eten en weer aan 
het werk. 
Dat was de ochtend van deze dag. 

Gemaakt door: 
Tim Klok, Linda Westebring en Gert Borger 

IVN - Houtwalproject voor groep 4 en 5 
Er kwamen twee juffen ons van alles vertellen over de houtwallen. Die zijn er vroeger door de boeren 

gekomen. Als hek voor de dieren toen er nog geen prikkeldraad bestond. Er zaten wel veel prikkel-

struikjes op, zoals de Meidoorn en de Sleedoorn. Er leven nu veel diertjes in. Kevers, vogels, insecten, 

egels en vleermuizen. 

We gingen eerst, met jas en laarzen aan, naar buiten. Gewoon naast de school is een houtwal. 

We hebben met verrekijkers vogels gespot. We zagen merels, roodborstjes, mussen en duiven.  

We vonden ook afval van mensen en afval van de natuur. Ook waren er sporen van dieren. Poepjes, 

geknaagde blaadjes, takjes en veertjes. 

Met een laken onder de boom hebben we aan takken geschud. Toen kwamen er allemaal kleine dier-

tjes en andere spulletjes uit. We gingen het met loepjes bekijken. 

Tot besluit hebben we takken gesneden en versierd met draadjes en veertjes. We kregen allemaal een 

loeppotje en een potlood cadeau. 
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Kunstmenu schilderen 
Op 2 en 9 juni hadden we Kunstmenu, waarbij we moesten schilderen. We kregen 

een ouderwets schilderij van iets waarbij je moest bedenken hoe het er nu uit zou 

zien. We moesten eerst een schets maken van jouw schilderij en als de schets goed was, kreeg je een 

doek waar je je schets op moest overtekenen. Als je het had overgetekend moest je eerst naar Johan-

nes toe gaan, dat is de man die ons voor twee keer les gaf en als hij zei dat het goed was, mocht je de 

eerste laag verf er over verven. Er waren heel veel verschillende kleuren die je kon mengen. De eerste 

laag hoefde je er alleen maar overheen te doen, dus dat hoefde niet netjes. Toen ging Johannes weg en 

gingen we over een week weer verder. 

EEN WEEK LATER… 

Deze week moesten we verder met ons schilderij, dat ging heel goed en snel. Er werden hele mooie 

kleuren gemengd. Johannes had een kleur speciaal voor Tessa meegeno-

men, dat was een kleur waar zand doorheen zit. Haar eindresultaat was erg 

mooi geworden door de zee die ze had gemaakt en door het strand. 

Langzamerhand was iedereen klaar voor 12 uur. 

Het was een hele leuke ochtend. 

Gemaakt door: Pepijn Smits, Alwin Gils en Anouk Smit 

 

Kunstenaar Johannes de Vries 
Kunstenaar Johannes de Vries kwam op school. Hij liet 

eerst een filmpje van Ellert en Brammert zien. We gin-

gen een schets maken van een spannend stuk uit het 

verhaal. Daarna gingen we het overschilderen. Eerst 

kozen we een doek. Niemand koos hetzelfde stukje uit 

het verhaal. We moesten veel mengen. Later deden we 

er zand overheen. We vonden het leuk en interessant 

en we hebben veel geleerd. Bijvoorbeeld welke kleuren 

je moet mengen. 

einde 

Kunstenaar Johannes 
We zagen een verhaal over de legende Ellert en 

Brammert. Daar moesten we een schilderij over 

schilderen. Daarna gingen we het spannendste 

stukje schilderen. We gingen vaak de kleuren 

mengen. Zoals blauw, oranje, groen, rood en ga 

zo maar door. We mochten er ook zand op 

plakken, zodat het spannender werd. 

Toen gingen we bespreken met de hele klas 

welk stuk je had geschilderd. We hebben ge-

leerd dat je ook zand op je schilderij kunt doen 

en hele mooie kleuren kunt mengen. 

Babette  
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Maandag 1 juni zijn we met de auto naar het Boomkroonpad gereden. Daar hebben we fijn in het bos 

gespeeld met de houten speeltoestellen. Fijn dat Jans mee was, want zo nu en dan hadden we wel     

iemand nodig met ‘spierballen’. 

Over het pad dat ons naar boven leidde zijn we door de toppen van de bomen gelopen. Dat was best 

spannend (steeds een trapje hoger)! Voor de lunch hebben we het kabouterpad gevolgd (let op de    

kabouters met puntmuts). Dit was een heel knus bosje… 

Daarna hebben we patatjes gegeten met iets lekkers en ranja gedronken. Klaar om vervolgens op pad te 

gaan met Simon Specht aan de overkant van de weg! 

Simon woont in het bos. De bomen zijn zijn huis. In sommige slaapt hij en in andere eet hij. Weer andere 

gebruikt hij om eens even uit te rusten. Hij laat ons van alles zien van al die bomen. Een nestkastje, de 

jaarringen, de Amerikaanse vogelkers, sparrenkegels, omgewaaide bomen, kriebeldiertjes, dikke bomen, 

Douglas naalden, mieren, het spechtennest en de boomtelefoon. Allemaal informatie die we onderweg 

moesten ontdekken. We kregen een mooi boekje mee waar alles in stond en een badge om op te doen 

(Simon Specht Speurder)! Daarna was er nog tijd voor een ijsje en om te spelen. 

Het was een stoere schoolreis, waar iedereen van heeft genoten! 
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In het kader van het project ‘Kunst in Leren’ hebben de kinderen van de onderbouw in mei gewerkt 

n.a.v. het schilderij De vierkante man van Karel Appel. N.a.v. dit kunstwerk op het digibord zijn we aan 

de slag gegaan met meetkundige figuren; vierkant, driehoek, cirkel en rechthoek. Vormen vergelijken 

en kijken welke je terug ziet in het schilderwerk. We leggen met deze vormen mensfiguren en komen 

zo ook tot de vierkante man. 

Begrippen als klein/groot, dik/dun en breed/smal komen aan de orde, evenals hoeveelheden (tellen). 

We hebben de vierkante man geschilderd op papier, met doosjes geknutseld en met hout getim-

merd. Bij de timmerles hadden we een gastdocent van het ICO; Johannes de Vries. Hij had voor ons 

een kar met hout, hamers, spijkers, kurk en gelukkig een lijmpistool meegenomen! 

We hebben er lekker op los getimmerd en zie het resultaat: ONS VADERDAGCADEAU, een echte   

Karel Appel! Wie is daar nu niet trots op? Goed gedaan jongens (en meisjes natuurlijk)!! 



Wat het lieveheersbeestje hoorde  groep1, 2 en 3 
Vorige week hebben we (door omstandigheden) eindelijk het project van het Cultuurmenu af 

kunnen ronden. Het werd daardoor een beetje‘hap- en snap-werk. Dan lagen de hoofddeksels 

van de boerderijdieren hier en dan weer daar in school. Donderdag 14 mei kwam Bert van het 

ICO hier in de klas met een boerderij en dieren en een filmcamera. De stal stond op een 

draaischijf, zodat de boerderij kon draaien terwijl hij filmde. En zo zagen wij alles op 

het digibord. 

Daarna gingen we naar de gymzaal om de dieren uit te beelden en het verhaal na te spelen. Dit 

deden we door in groepjes te werken. Iedereen was enthousiast en deed goed mee. Het verhaal 

ging over de boeven (LEEN en LOE) die de prijskoe willen stelen. Ze hebben een plannetje   

bedacht (zie plattegrond). Door het hek, langs alle dieren en zo naar de prijskoe…! Terwijl 

ze dit plan bedachten hoorde het lieveheersbeestje alles en vertelde het plan aan de dieren. 

Zo bedachten de dieren ook een plan voor de boeven. Ze deden allemaal een 

ander dier na, zodat de dieven in de war raakten en uiteindelijk niet bij 

de prijskoe kwamen, maar in de vijver vielen; PLONS!!! De boer werd wak-

ker en waarschuwde de politie, die de boeven meenam. Alle dieren waren 

erg blij dat hun eigen plannetje gelukt was. 


