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 H
oera, de Annie 
M.G. Schmidtweek 
is weer begonnen 
en dit jaar is die 
dubbel feestelijk, 

want Pluk van de Petteflet 
viert zijn vijftigste verjaardag. 
Met de publicatie van dit 
veelgelezen boek werd  
in 1971 het startschot gege-
ven voor Querido’s kinder-
boekenfonds. Na Annie M.G. 
Schmidt en Fiep Westendorp 
volgden veel andere auteurs 
en illustratoren en kwam 
er meer aandacht voor het 
kinderboek. Tijdens de  
Annie M.G. Schmidt-week  
laten we elk jaar nieuwe 
groepen kinderen kennis-
maken met het werk van 
Annie M.G. Schmidt. Van  
1 t/m 11 september 2021 
staan haar boeken centraal 
in de boekhandel, biblio-
theek en op scholen. 

Vier feest met Pluk! 

LEES PLUK REDT DE 
DIEREN TIJDENS DE ANNIE 
M.G. SCHMIDT-WEEK VOOR 
AAN DE LEERLINGEN

>>

Over Pluk redt de dieren
In de Petteflet woont niet alleen  
Pluk met zijn kraanwagentje, maar 
ook het wilde jongetje Spijtebijt. 
Omdat hij is opgevoed door twee 
beren, heeft hij ook berenmanieren. 
Zodra hij zijn zin niet krijgt, bijt hij 
letterlijk van zich af, waar hij  
achteraf altijd meteen spijt van 
heeft.  
Pluk en Spijtebijt beleven avonturen 
met elkaar. Ze belanden zelfs in  
het land van de Weerman, een  
soort grote kas waarin de Weerman 
met verschillende klimaten expe
rimenteert. Dat gaat goed fout als 
Spijtebijt weer eens niet te houden  
is en de Weerman per ongeluk met 
zijn jeep dwars door een grote ruit 
rijdt die twee klimaten scheidt.  
Pinguïns in de tropen, sneeuw

stormen over bibberende olifanten... 
Hoe gaan de vrienden dat  
oplossen?  H

oera! Het is tijd om 
de grande dame 
van de Neder
landse kinder
literatuur in het 

zonnetje te zetten. 20 mei is 
de geboortedag van Annie 
M.G. Schmidt en dat wordt 
elk jaar gevierd met een 
speciale Annie M.G. Schmidt
week. ‘Buitengewoon Annie’ 
is het thema dit jaar en 
tijdens deze feestelijke week 
staat de veelzijdigheid van 
haar oeuvre centraal. Om  
alle basisschoolleerlingen 
kennis te laten maken met  
de verhalen van de beroemde  
schrijfster is er voor elke 
groep een lesbrief gemaakt. 
Voor groep 5 & 6 gaat de les
brief over het boek Abeltje, 
dat u misschien al op school 
heeft staan en anders kunt 
aanschaffen of lenen bij de 
bibliotheek. De gedichten  
De ridder Van Vogelenzang 
en Wat is dat, mevrouw  
Van Gelder? worden ook  
behandeld in de digitale 
bijlage in deze lesbrief.  

Annie in het kort
Kennen de leerlingen de 
verhalen van Annie M.G. 
Schmidt? En wat weten ze 
over de schrijfster zelf? Annie 
werd in 1911 geboren en 
was van jongs af aan gek 
op lezen en schrijven. Na de 
Tweede Wereldoorlog ging 
ze bij de Amsterdamse krant 
Het Parool werken, waar ze 
in 1952 gevraagd werd om 
een serie voor heel jonge 
kinderen te schrijven. Op 
13 september van dat jaar 
verscheen het eerste Jip en 
Jannekeverhaal in de krant. 
Volgens Annie kostte het 
haar weinig moeite om die 

verhalen op papier te zetten: 
‘Het was misschien mijn 
eigen kleutermentaliteit die 
maakte dat het zo vlot ging.’ 
Ze kreeg de smaak van het 
schrijven van kinderverhalen 
te pakken. Een jaar later ver
scheen haar eerste boek voor 
oudere kinderen: Abeltje. 
Door de jaren heen liet Annie 
zien hoe veelzijdig ze was. 
Zo schreef ze onder andere 
de musical Ja zuster, nee 
zuster en de boeken Flod
dertje, Minoes en Pluk van de 
Petteflet. Veel van haar werk 
is tijdloos en spreekt nog 
steeds kinderen én volwas
senen van alle leeftijden aan.

Buitengewoon Annie

Over Abeltje
Abeltje werkt als liftjongen in 
het warenhuis Knots. Hij weet 
dat hij niet op het geheimzinni-
ge knopje van de lift mag druk-
ken, maar hij is zo nieuwsgierig. 

Als hij op zijn eerste werkdag 
toch op het knopje drukt, schiet 

de lift de lucht in. Voor Abeltje 
en zijn medepassagiers gaat 
er dan een groot avontuur van 
start. Dit boek verscheen in 
1953. Tijdens het schrijven vloog 

Annie M.G. Schmidt zelf voor het 

eerst met een groot passagiers-
toestel naar Londen en deed 
ze inspiratie op en ervaarde ze 
zelf hoe het was om boven het 
wolkendek te vliegen.

Net als Abeltje
Knutsel je 
eigen KNOTS- 
warenhuis

En toen?
Bedenk zelf hoe  
het afloopt

GROEP 
5 & 6

Wist je dat...
Annie ervan hield om 

tegen de regels in 
te gaan? Een bekende 

quote van haar is: ‘Doe 
nooit wat je moeder 
zegt, dan komt het 

allemaal 
terecht.’ 

EN VERDER:
Rijmen ontcijferen en 
gedichten afmaken

KNUTSELEN
Maak een 
mini-warenhuis

SCHRIJVEN
Verzin een 
spannend einde

BEWEGEN
Tikspel met 
Abeltje en Laura

HET SCHRIJVEN VOOR 

KINDEREN GING ANNIE ZO 

GOED AF OMDAT ZE ZELF 

ALTIJD KIND IS GEBLEVEN

>>

LESBRIEF 15 T/M 25 MEI 
ANNIE M.G. SCHMIDT
WEEK 2019

Net als Annie
Aan de slag  
met gedichten 

Annie schreef ontzettend veel  
verschillende gedichten die nog 
steeds veel gelezen, gezongen en 
opgevoerd worden. In deze workshop ontdekken leerlingen aan de hand van  
het versje Liever kat dan dame, dat u op het werkblad kunt vinden, de geheimen 
van rijmen. Ze leren hoe een goed gedicht in elkaar steekt, welke ingrediënten  
daarin niet mogen ontbreken, hoe je 

fantasiewoorden kunt inzetten en laten tot slot hun eigen rijmkunsten zien.  

De workshop bestaat uit drie  
onderdelen:
• Onderdeel 1: Wat zijn rijmschema’s? 
•  Onderdeel 2:  Smokkelrijm en  

fantasiewoorden
• Onderdeel 3: Aan de slag!

Ontwikkelings-
gebieden: 
taalvaardigheid, 
schrijfvaardigheid, 
fantasie, creatieve 
ontwikkeling

Duur opdracht: 
+/- 30 minuten per 
lesonderdeel

In duo’s

Nodig:
•  werkblad Workshop 

rijmen & dichten
•  digibord
•  digitale afbeelding

Workshop rijmen & dichten

Onderdeel 1: 
Wat zijn rijmschema’s?
Vertel de leerlingen dat elk gedicht  is opgebouwd met een rijmschema dat je kunt ontcijferen met letters uit het alfabet. Elke letter staat voor een 
rijmklank. Laat de digitale afbeelding 
met voorbeelden op het digibord zien 
en licht de rijmschema’s van deze  
gedichten toe.  

Bij voorbeeld 1 zien de leerlingen dat 
twee opeenvolgende zinnen steeds 
op elkaar rijmen. De eerste twee zin-
nen hebben dezelfde rijmklank, wat 
wordt aangegeven met a, a, dit wordt 
herhaald bij de tweede, wat wordt 
aangegeven met b, b, enzovoort. Het 
rijmschema van dit stukje is: aabb ccdd. 

Bij voorbeeld 2 hebben de eerste en  
de derde zin dezelfde rijmklank en 
de tweede en vierde zin. Dit wordt 
aangegeven met a, b, a, b en vervolgd met c, d, c, d. De laatste twee zinnen 
rijmen direct op elkaar, wat net als bij 
voorbeeld 1 wordt aangegeven met 
e, e. Het rijmschema van dit stukje is: 
ababcdcdee. 

Bij voorbeeld 3 worden de antwoorden nog niet gegeven. Kunnen de leerlingen dit rijmschema zelf ontcijferen? Het 
antwoord is: aabccb. Deel na deze 
uitleg en oefening het werkblad uit. Laat leerlingen in duo’s het rijmschema’s van Liever kat dan dame ontcijferen.
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6, 7, 8
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ANNIE M.G. SCHMIDT-
WEEK 2019

GROEP 
7-8

DIGITALE AFBEELDING

VOORBEELD 1:

De pan met andijvie zegt: Foei, o, foei! (a)
Hou eindelijk op met dat nare geloei! (a)
Wees eindelijk stil asjeblief, (b)
je lijkt wel een locomotief. (b)

De deftige braadpan met lapjes en zjuu (c)
zegt: Goeie genade, wat krijgen we nu? (c)
Je kunt niet meer sudderen hier, (d)
ik sudder niet meer met plezier! (d)

VOORBEELD 2:

Wat is er mis? Wat is er loos? (a)
Het is al tien voor vieren! (b)
De conducteur wordt vreeslijk boos (a)
en slaat met de portieren. (b)
De chef komt met een bleek gezicht (c)
en kijkt zo van, verbazend! (d)
Weet hij misschien waaraan het ligt? (c)
De machinist is razend (d)
Hoe komt het nou dat we niet gaan? (e)
En dat de trein stil blijft staan? (e) 

VOORBEELD 3:

Toen tante To in Amsterdam
vanmorgen naar beneden kwam,
om vijf voor half zeven,
toen zei ze heel verwonderd: Hee,
wat zit daar op de kanapee?
Wat zal ik nou beleven?

Rijmschema’s

1

© Sylvia Weve

Lesbrieven 
We vieren de vijftigste 
verjaardag van Pluk met 
een lesbrief bij het boek 
Pluk redt de dieren. Deze 
lessuggesties zijn met 
name geschikt voor groep 
1 t/m 4. Geef je les aan 
een hogere groep en  
wil je ook aandacht  
besteden aan de Annie 
M.G. Schmidt-week? Op 
naarschoolmetquerido.nl  
staan lesbrieven van 
Abeltje en Minoes voor 
groep 5 & 6 en van  
Minoes voor groep  
7 & 8. 

ANNIE M.G. SCHMIDT-
WEEK ’21 1 T/M 11 SEPT

https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2019/04/LES_ABELTJE_GR5-6.pdf
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2020/05/miauwmiauw_678.pdf


Het feestje van Aagje is heel saai, tot  
het ineens taartjes regent bij de Petteflet! 
Hoe zouden de leerlingen het vinden  
om een stuk taart op hun hoofd te  
krijgen? 
 
Lees het eerste hoofdstuk van Pluk redt  
de dieren voor. Dat hoofdstuk eindigt met 
de taartjesregen. Vraag de leerlingen hoe 
zij daarop zouden reageren. Hoe zou dat 
voelen, taart in je nek? En wat zouden  
ze doen? De taart opeten, zoals de kinde-
ren. Of gelijk in bad gaan, zoals Mevrouw 
Helderder? 

Maak vervolgens van ieder kind een  
digitale foto. Het is leuk als de kinderen 
zich inbeelden dat ze taart op hun hoofd 

hebben, maar je kunt ook bestaande  
foto’s gebruiken. Print de portretten van de 
leerlingen in zwart-wit, knip ze uit en plak 
ze onderaan een A4-vel. 

Geef leerlingen hun portret en laat ze  
een taart op hun eigen hoofd knutselen.  
Dat kan door het opplakken van voor-
geknipte vormen of door ze zelf te laten  
knippen en plakken. Verven of tekenen  
is ook een goede optie.  
 
Is iedereen klaar? Maak dan een vrolijke 
taartslinger voor in de klas. De slinger is 
ook te gebruiken als verjaardagkalender. 
Vul dan op ieder blad de verjaardags  datum 
van de leerling in en hang alle vellen in de 
juiste volgorde op de muur.  

Taart op je hoofd

Ontwikkelings
gebied:  
creatieve ontwikkeling 

Nodig:  
van elke leerling  
een zwart-wit foto,  
geprint op A4 en 
knutsel materiaal  
(gekleurd papier, 
schaar en lijm, verf, 
potloden of een  
combinatie daarvan) 

Duur opdracht:  
30 minuten plus  
voorbereiding 

Individueel  

LESBRIEFblad 2 GROEP 
1 TM 4
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aan en ging met Moem en Psasj naar de 
grotopening.

Het was niet eenvoudig om de twee dikke 
beren door de nauwe gang te duwen. Een 
paar maal bleven ze steken en Pluk moest 
heel hard duwen. Hij had hun de ochtend-
jassen uitgetrokken en de hoedjes lagen in 
het park.

Psasj was nu in de grot. Maar Moem zat 
klem in de nauwe tunnel.

Pluk duwde zo hard als hij kon tegen het 
ruigharige achterwerk van Moem. Hij wilde 
het bijna opgeven, toen hij aan de andere 
kant van Moem een stem hoorde die riep: 
‘Duw nog even, ík trek wel.’

Met zijn laatste krachten duwde Pluk nog 
éénmaal, en jawel... de beer schoot met een 
ruk de grot binnen.

Pluk volgde hem niet. Hij ging terug. Hij 
dacht aan wat meneer Pen gezegd had: 
‘strikt geheim’. Die stem die hij zojuist ge-
hoord had... was dat de Weerman?

Hoe nieuwsgierig hij ook was, nu moest 
hij gewoon naar huis gaan en er zich niet 
meer mee bemoeien.

Toen hij in de Petteflet terugkwam ging 
hij dadelijk naar tante Pleeg. In het halletje 
van haar flat stonden de agent en mevrouw 
Helderder en tante Pleeg zelf en Spijtebijt.

‘Ik heb ze zelf gezien!’ riep mevrouw Hel-
derder. ‘Twee grote beren!’

‘Er zijn hier echt geen beren,’ zei tante 
Pleeg. ‘U mag het hele huis doorzoeken.’

‘Dat hoeft niet mevrouw,’ zei de agent 
goedig. ‘Ik heb het geen moment geloofd. 
Wie heeft er nou beren in huis?’

‘Het ruikt nog naar beer!’ schreeuwde 
mevrouw Helderder.

Pluk keek naar Spijtebijt. Hij zag dat 
Spijtebijt op het punt stond mevrouw Hel-
derder te bijten. En daarom trok hij hem 
naar zich toe en zei fluisterend: ‘Moem en 

Psasj zijn veilig! En ze zijn heel gelukkig. En 
je mag ze gauw eens opzoeken.’

Spijtebijt begon te stralen.
Toen de politie vertrokken was en me-

vrouw Helderder woedend naar haar eigen 
flat was gegaan, nam Pluk afscheid van tan-
te Pleeg en Spijtebijt.

Boven in zijn torenkamer zei hij tegen Za-
za: ‘Ik heb Spijtebijt beloofd dat hij naar de 
beren mag. Maar ik weet helemaal niet of 
het ooit kán!’

Lees de volgende zes fragmenten uit Pluk redt de dieren voor of  
pak het boek erbij en lees daaruit voor. Stel na elk fragment de  
vraag die bij dit fragment hoort. Leerlingen kunnen steeds kiezen  
uit twee antwoorden. Wie kiest voor antwoord A gaat staan, wie  
gaat voor antwoord B blijft zitten. Voor ieder goed antwoord is een 
punt te verdienen. Welke leerling is een echte Pluk-kenner en wint 
deze quiz? 

Fragment 1 pagina 7 van het boek  
‘Hij heeft driftbuien. Hij is erg ongelikt. Dat komt omdat hij bij de beren 
in Canada is opgevoed. In het woud.’ 
‘Door de beren?’ vroeg Pluk verwonderd. 
‘Door twee grote beren,’ zei tante Pleeg.  
‘Tot zijn zesde is hij daar geweest en daarom is hij nooit erg beschaafd 
geworden. Hij bijt. En bovendien: hij smijt. Met alles. Maar altijd heeft hij 
achteraf spijt. Vandaar zijn naam.’

Over wie gaat dit? 
A  Over Tarzan, de hond van tante Pleeg
B  Over Spijtebijt, het pleegzoontje van tante Pleeg

Het goede antwoord is B.
 

Fragment 2 pagina 7 van het boek  
‘Ik hoop dat jullie je allemaal keurig netjes zullen gedragen. Geen  
gestoei, geen gedraaf, geen geschreeuw of gegil! Zachtjes praten mág.  
Limonade krijgen jullie niet, want dat wordt geknoei. Snoep of gebak 
ook niet, want dat wordt óók geknoei. Bovendien is het ongezond.  
En dus heb ik voor jullie allemaal een heerlijke appel. En nu mogen  
jullie zachtjes juichen.’  
 
Wie zegt dit?  
A  Mevrouw Helderder, de moeder van Aagje  
B  Tante Pleeg  
 
Het goede antwoord is A. Mevrouw Helderder is dol op een schoon  
en keurig huis en ze houdt absoluut niet van rommel. 

Wie is het?

Ontwikkelings
gebied:  
luistervaardigheid 

Nodig:  
Fragmenten of het 
boek Pluk redt de  
dieren en ‘punten’  
om uit te delen,  
bijvoorbeeld fiches, 
knopen of  
blokken 

Duur opdracht:  
10 tot 15 minuten

Klassikaal 

LESBRIEFblad 3 GROEP 
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Dat vindt u toch wel goed?’
‘Het lijkt me wel een beetje veel!’ zei tan-

te Pleeg. Maar ze liet iedereen binnenko-
men, ook Moem en Psasj, die haar dank-
baar aankeken en haar een grote lik in haar 
nek gaven.

‘Ze zijn zó lief,’ zei Spijtebijt. ‘U zult eens 
zien, hóé lief.’

‘Ik ben alleen bang dat ze niet hier kun-
nen blijven,’ zei Pluk. ‘Er wordt jacht op ze 
gemaakt, door de politie en door de dieren-
tuinmensen.’

‘Iedereen die ze wil halen, krijgt met mij 
te doen,’ zei Spijtebijt. ‘Ik zal ze bijten. En 
bovendien worden ze óók nog gebeten door 

Moem en Psasj.’
Pluk ging naar zijn eigen zolderkamertje. 

Hij vertelde het hele verhaal aan zijn kak-
kerlak Zaza. 

‘Denk jij dat de beren mogen blijven?’ 
vroeg hij.

Maar Zaza had de vraag niet gehoord. Hij 
zei enkel: ‘Die vreselijke mevrouw Helder-
der. Met een spuitbus de vrije natuur in. 
Om tegen ons, insecten, te spuiten. Begrijp 
je zoiets, Pluk?’

‘Nee,’ zei Pluk.
En toen gingen ze allebei een hapje eten. 

Pluk at druiven. En Zaza kreeg de schille-
tjes.

Fragment 3 pagina 17 van het boek 
‘Ze eten gewoon met de pot mee, dat is niet het moeilijkste. Maar…’ en 
hier begon tante Pleeg te fluisteren en kreeg een kleur, ‘luister Pluk, ze 
zijn niet zindelijk. Ze willen niet naar de wc. Ze doen van alles. Overal. 
Soms bovenop het theemeubel. Wat moeten we doen?’ 
 
Over wie gaat dit? 
A  Over de meeuwen Karel en Leentje
B  Over de beren Moem en Psasj

Het goede antwoord is B. Spijtebijt heeft de beren, die hem hebben  
opgevoed, meegenomen naar het huis van tante Pleeg. 
 

Fragment 4 pagina 19 van het boek 
‘En nu dat groene koordje zoeken,’ zei Pluk. ‘Au! Pas op die bramen, ze 
prikken gemeen! Oh, hier is het.’ Hij trok driemaal aan het koordje. Er 
gebeurde een hele tijd niets. Toen hoorde hij een stemmetje zeggen: 
‘Jullie zijn verkeerd. Jullie moeten hier niet zijn. Er hángt helemaal geen 
koordje hier.’ Waar kwam dat stemmetje vandaan?

Van wie is het stemmetje dat tegen Pluk praat?  
A   Het portiertje, een klein mannetje dat de ingang naar het gebied van 

de Weerman bewaakt
B  Duizeltje, een eekhoorn met hoogtevrees die dol is op bramen

Het goede antwoord is A.
 

Wie is het?

LESBRIEFblad 4 GROEP 
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Fragment 5 pagina 27 van het boek
‘Ze zit vast!’ jammerde Spijtebijt. ‘Ze wordt vastgehouden daarbeneden.’ 
‘Ik kom met de kraan,’ riep Pluk. 
Hij reed zijn kraanwagentje tot vlak langs de rand van de vijver. ‘Gauw,’ 
kreunde Spijtebijt, ‘nu worden we allebei naar beneden getrokken, 
gauw!’ 
Pluk liet de kraan dwars over de vijver zakken, zo vlakbij de drenke
lingen dat Spijtebijt zich eraan kon vastklemmen. Toen liet hij de  
kraan langzaam naar boven gaan. En jawel… Het ging moeizaam,  
maar Spijtebijt ging de lucht in. 

Wie zit er vast en wordt gered door Spijtbijt en Pluk? 
A  Aagje Helderder, Pluks buurmeisje uit de Petteflet
B  Zaza, de kakkerlak van Pluk 
 
Het goede antwoord is A. Aagje wilde de bal uit de vijver pakken,  
maar ze viel voorover en verdween.
 

Fragment 6 pagina 35 van het boek 
‘Ik ben de Weerman. Kom maar hier, ik zie dat je de inktvis hebt  
meegebracht.’ 
‘Ja meneer,’ zei Pluk. ‘Hier is ie.’ 
‘Zet `m hier maar neer.’ 
Pluk zette de zak neer.  
De Weerman tuurde door het plastic en zei: ‘Merkwaardig.’ 
‘`t Is toch wel in orde?’ vroeg Pluk. ‘`t Is toch wel de goede inktvis?’
‘`K Weet het niet zo zeker, zei de Weerman. ‘Mijn inktvis had acht  
armen.’ 
‘Goeie help,’ zei Pluk. ‘Hij zal toch niet een paar armen verloren hebben?’ 
‘Integendeel,’ zei de Weerman. ‘Hij heeft er nu tien.’ 
‘Tien?’ riep Pluk verbaasd, en hij boog zich over de zak heen. 
‘En `t gekste is…’ zei de  
Weerman, ‘het gekste is  
dat twee van die armen  
sokjes aan hebben! Of zijn  
het benen?’

Van wie zijn die benen met 
sokjes in de zak bij de inktvis? 
A  Het kleine portiertje
B  Het jongetje Spijtebijt 

Het goede antwoord is B.  
Spijtebijt wilde zo graag de 
beren bezoeken in het land 
van de Weerman dat hij in de 
zak bij de inktvis is gekropen. 
 

Wie is het? 

LESBRIEFblad 5 GROEP 
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‘Nee, o nee,’ riep het mannetje. ‘Grieze-
lig, griezelig! Ga maar door.’

‘Waar is de ingang van de grot ook weer?’ 
vroeg Pluk.

‘Ik zég je toch dat er geen grot ís!’ riep het 
portiertje. ‘En zeker niet vlak voor je voe-
ten.’

Pluk keek naar beneden. En daar, vlak 
voor hem, waar eerst alleen aarde was ge-
weest, begroeid met onkruid en kruipende 
takken, daar was nu een grote, zwarte, ga-
pende opening.

‘Bedankt,’ zei Pluk. Hij kroop erin en liet 
zich zakken met zijn vracht.

Nu kwam hij in de kille schemerige grot. 
Hier moest een uitgang zijn, had meneer 
Pen hem gezegd. ’t Was moeilijk te vinden 
in het halfdonker, maar na een tijdje speu-
ren en tasten vond hij eindelijk een opening. 
Het was een nauwe en bedompte gang, 
waar hij moeizaam doorheen moest zeulen, 
totdat hij plotseling zijn neus stootte. 

‘Wel verdraaid, de gang loopt dood. Ben 
ik dan toch verkeerd?’ zei Pluk bij zichzelf. 
‘Hoewel... ’t lijkt wel hout. Zou het een 
deur zijn?’

Hij klopte driemaal hard op het hout. Het 
wás een deur. Hij ging open en Pluk stond 
in het volle licht. Hij stond nu in een soort 
kantoor. Vlak voor hem, aan een lessenaar, 
zat een meneer tussen allerlei ingewikkelde 
toestellen. Hij lachte vriendelijk en zei: ‘Jij 
bent Pluk. Ik heb veel over je gehoord. Ik 
ben de Weerman. Kom maar hier, ik zie dat 
je de inktvis hebt meegebracht.’

‘Ja meneer,’ zei Pluk. ‘Hier is ie.’
‘Zet ’m hier maar neer.’
Pluk zette de zak neer.
De Weerman tuurde door het plastic en 

zei: ‘Merkwaardig.’
‘’t Is toch wel in orde?’ vroeg Pluk. ‘’t Is 

toch wel de goeie inktvis?’

‘’k Weet het niet zo zeker,’ zei de Weer-
man. ‘Míjn inktvis had acht armen.’

‘Goeie help,’ zei Pluk. ‘Hij zal toch niet 
een paar armen verloren hebben?’

‘Integendeel,’ zei de Weerman. ‘Hij heeft 
er nu tien.’

‘Tien?’ riep Pluk verbaasd, en hij boog 
zich over de zak heen.

‘En ’t gekste is...’ zei de Weerman, ‘het 
gekste is dat twee van die armen sokjes aan-
hebben! Of zijn het benen?’

Pluk zag nu ook duidelijk de sokjes. ‘Spij-
tebijt!’ riep hij.

Met een ruk deed hij de zak open. En 
daar, tussen de sponzige uitsteeksels van de 
inktvis... daar zat Spijtebijt.

Geholpen door de Weerman trok Pluk 
het arme, kleine, wilde jongetje uit de zak.

‘Ik was haast gestikt,’ zei Spijtebijt.
‘Wat dapper van je!’ riep Pluk. ‘En wat 

slim van je! Je hoorde zeker wat het portier-
tje zei en toen kroop je maar in de zak!’

‘Ik wou zo graag mee,’ zei Spijtebijt. ‘En 
het is gelukt. Mag ik nu naar de beren?’

‘Kalm aan, kalm aan,’ zei de Weerman. 
‘Niet zo haastig. Allereerst: welkom op het 
terrein van de Weerman.’
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uit zijn wenkbrauwen.
‘Blíjven?’ vroeg hij korzelig. ‘Onmogelijk! 

Ik wil geen mensen in mijn gebied. Op al 
mijn proefterreinen zijn uitsluitend dieren. 
Alleen in de poolzee wonen een paar eski-
mootjes, omdat ze daar gewoon bij horen. 
Maar verder... absoluut geen mensen. Ner-
gens. Mensen bederven altijd alles!’

‘Maar Spijtebijt is niet helemaal mens,’ 
zei Pluk. ‘Spijtebijt is ook een beetje beer. 
Dat komt door z’n opvoeding. Laat u hem 
een poosje hier. Ze zullen goed voor ’m zor-
gen, denkt u niet?’

De Weerman stond op, zuchtte en zei: 
‘Goed, we gaan terug. We zullen ’m voorlo-
pig hier laten. Hoe zit het eigenlijk, heeft hij 
geen thuis daar bij jullie in de Petteflet?’

‘Hij woont bij tante Pleeg,’ zei Pluk. ‘Ik 
zal het haar allemaal uitleggen. Misschien is 
ze verdrietig, maar ze wil toch ook het liefst 
dat hij gelukkig is.’

Toen ze terug waren in het kantoor zei de 
Weerman: ‘In elk geval bedankt voor de 
inktvis. En we zien elkaar nog wel eens.’

Pluk nam afscheid en verliet het land van 
de Weerman zoals hij gekomen was, door 
de grot.

Toen hij weer in het park stond, vlakbij 
de Petteflet, en in zijn kraanwagentje stapte, 
voelde hij zich een tikkeltje onzeker. Had hij 
er goed aan gedaan om Spijtebijt achter te 
laten? Was het verstandig geweest?

In elk geval is hij nu gelukkig, dacht Pluk. 
En later zien we wel weer.

Het land van de Weerman is een super-
geheime plek waar de Weerman allerlei 
proefjes met het weer doet. In zijn land 
heeft hij een stuk of twintig gebieden 
met allemaal een ander klimaat. Tijdens 
deze gymles mogen leerlingen ze alle-
maal bezoeken. Wel als dieren natuurlijk, 
want anders komen ze er niet in. 

Lees het hoofdstuk Het land van de Weer
man voor. Weten de leerlingen wat het 
woord klimaat betekent? Bespreek om de 
beurt de volgende gebieden met ze: pool, 
woestijn, bergen, tropen, oerwoud en bos. 
Vraag bij elk gebied of de kinderen denken 
dat het daar warm of koud is. Zal er zon  
zijn of ijs? Welke dieren denken ze dat er 
leven? En groeien er planten of bomen?

Neem de klas vervolgens mee naar buiten 
of naar de gymzaal. Teken met krijt of  
geef met speeltoestellen aan waar de ver-
schillende gebieden van de Weerman zijn. 
Het zijn dezelfde zes die al in de klas zijn 
besproken: pool, woestijn, bergen, tropen, 
oerwoud en bos. Vertel aan de kinderen dat 
zij vandaag iets heel bijzonders gaan doen. 
Ze mogen het land van de Weerman bezoe-
ken, maar… alleen als dieren. 

Leg uit dat je steeds twee kaartjes grabbelt 
waarop staat naar welk gebied de kinderen 
mogen afreizen en als welk dier.  
LET OP: ze moeten zich wel als het dier 
bewegen, anders ziet de Weerman meteen 
dat ze geen dieren, maar kinderen zijn. 

VOORBEELD: ‘Ik trek het kaartje oerwoud. 
Jullie gaan allemaal naar het oerwoud  
als… (kaartje trekken)… kangoeroes.  
Spring allemaal als kangoeroes naar het 
oerwoud.’ 

Als iedereen veilig in het oerwoud is 
aangekomen, trek je weer twee nieuwe 
kaartjes. Stop de kaartjes van de gebieden 
steeds weer terug in de bak en laat de  
dieren eruit. Zodra alle dieren getrokken 
zijn, is het spel voorbij.  

Verdieping voor groep 3 & 4 
Leerlingen in groep 3 & 4 kunnen de  
kaartjes zelf lezen. Wijs om de beurt een 
kind aan dat deze ronde de spelleider mag 
zijn. Hij of zij mag de kaartjes grabbelen en 
voorlezen naar welk gebied de klas afreist 
en welke dieren de kinderen nadoen.

Het spel van de Weerman

Ontwikkelings
gebied:  
sport & spel 
 
Nodig: werkblad Het 
spel van de weerman, 
twee (grabbel)bakjes, 
schoolplein of gym-
zaal en stoepkrijt en/
of speeltoestellen en 
matten 
 
Duur opdracht:  
20-30 minuten  
 
Klassikaal
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TIP: PRINT VOORAF 
HET WERKBLAD, KNIP DE 
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Kronkelen 
als 

slangen

’t Was allemaal de schuld van Spijtebijt. Hij 
had de Weerman in z’n duim gebeten, zo-
dat de arme man van schrik dwars door de 
glaswand reed met z’n jeep. Er zat nu een 
schrikbarend gat in de glazen muur en het 
poolgebied vloeide door de tropen heen. En 
net als bij een slordige waterverftekening 
werd het een vies soepje.

De Weerman was zo woedend dat hij 
Spijtebijt bij een oor greep en hem naar het 
gebouw sleurde. Daar gaf hij het schreeu-
wende jongetje drie harde tikken op z’n 
broek. ‘Daar!’ riep hij. ‘En er komt nog 
meer, dat beloof ik je! En ga nou maar uit-
huilen bij je dikke pleegouders!’ 

En hardhandig smeet hij Spijtebijt in het 
kamertje bij de twee beren. Dat was me wat! 
Opgetogen van blijdschap begonnen Moem 
en Psasj hun pleegkind te knuffelen. Ze zet-
ten hem tussen zich in, ze likten de tranen 
van z’n gezichtje, ze aaiden hem en troost-
ten hem en drukten hem knorrend en brom-
mend tegen hun ruige vacht, tot hij ophield 
met huilen en tevreden met hen ging spe-
len.

Pluk had het intussen erg druk. Hij was 
bezig met de jeep zoveel mogelijk dieren te 
redden uit het oerwoud. Telkens bracht hij 
een heel zwikje beesten binnen. 

En bij de verwarming begon het een beet- 
je te lijken op de ark van Noach.

Steeds meer aapjes en slangen en hertjes 
lagen en hingen over de verwarming, en al-
door kwamen er meer bij. De Weerman zelf 
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Dieren 
redden

Waggelen als 
pinguïns

Pluk lette verder niet meer op hem. Sa-
men met de Weerman hees hij de dieren die 
er het ergst aan toe waren de jeep in. Het 
waren een ijsbeertje, een totaal verkleumde 
slang, een hijgende pinguïn en een treurige 
pagegaai.

Met dit vreemde dierentuintje op z’n 
voertuig reed Pluk naar het gebouw van de 
Weerman.

mogelijk bij je in de jeep, Pluk. En rij ermee 
naar het gebouw. Dan blijf ik hier om alle 
beesten op één punt te verzamelen.’

Hij tilde Spijtebijt ruw op en zette hem op 
een ijsschots. Spijtebijt huilde en klaagde en 
riep: ‘Ik heb zo’n spijt! Ik zal het nooit meer 
doen!’

‘Hou je mond!’ zei de Weerman. ‘Help 
liever!’

51

worden door al dat glas en om zich te be-
schermen tegen de orkaan. Spijtebijt gilde. 
Het woei zo hard dat ze zich aan de jeep 
moesten vastgrijpen, en pas toen de wind-
vlaag na lange minuten over was, durfden 
ze om zich heen te kijken. En wat ze zagen 
was heel wonderlijk. Het poollandschap 
was door het tropische landschap heen ge-
vloeid. In de palmen hingen grote brokken 
ijs. Tros- sen felgekleurde bloemen lagen op 
ijsschotsen. De dieren waren van her naar 
der geblazen, aapjes en pinguïns zaten rade-
loos naast elkaar. Een slang schuifelde zielig 
over het poolijs. Grote papegaaien tobden 
door de sneeuw. De pooldieren zaten te 
puffen tussen de lianen en de tropische 
beesten bibberden van de ijzige kou.

‘We moeten de dieren redden,’ was het 
eerste wat de Weerman zei. ‘Neem er zoveel 

Zwemmen als 
walrussen

Rennen 
als apen

Huppelen 
als 

herten

Kruipen als 
schildpadden

Pluk lette verder niet meer op hem. Sa-

men met de Weerman hees hij de dieren die 

er het ergst aan toe waren de jeep in. Het 

waren een ijsbeertje, een totaal verkleumde 

slang, een hijgende pinguïn en een treurige 

pagegaai.

Met dit vreemde dierentuintje op z’n 

voertuig reed Pluk naar het gebouw van de 

Weerman.

mogelijk bij je in de jeep, Pluk. En rij ermee 

naar het gebouw. Dan blijf ik hier om alle 

beesten op één punt te verzamelen.’

Hij tilde Spijtebijt ruw op en zette hem op 

een ijsschots. Spijtebijt huilde en klaagde en 

riep: ‘Ik heb zo’n spijt! Ik zal het nooit meer 

doen!’

‘Hou je mond!’ zei de Weerman. ‘Help 

liever!’

Op handen 
en voeten 

als 
ijsberen

Sluipen als 
tijgers

knuffelden hem een hele tijd. Ze gaven hem 
een bittere wortel en daarna nog een. En 
terwijl hij daarop knabbelde likten ze hem 
over z’n gezichtje. Ze bromden hem allerlei 
lieve woordjes toe. Ze gooiden hem speels 
een eindje de lucht in en vingen hem weer 
op en deden allerlei spelletjes zonder hem 
ooit pijn te doen. Spijtebijt kraaide en lach-
te en stoeide en vergat de kou en de honger. 
Totdat Moem en Psasj hem plotseling los-
lieten en allebei bots in slaap vielen op de 
harde grond.

Spijtebijt keek om zich heen en zag dat er 
helemaal níéts was in het hol. Geen stoel en 
geen tafel en geen speelgoed en geen haard 
en niet eens een haardkleedje. Hij dacht aan 
zijn warme bedje bij tante Pleeg. Hij dacht 
ook aan Pluk, die nu wel teruggegaan zou 
zijn. Alleen, zonder hem. En hij werd een 
beetje bang. Hoe lief de beren ook voor hem 
waren en hoeveel ze ook van hem hielden, 

toch was hij een tikje eenzaam.
Hij nam nog een bittere wortel en liep 

ermee naar buiten. De regen was opge-
houden, maar de wind ruiste boven hem en 
hij was erg klein onder de grote bomen. 
Vlakbij ruiste er nog iets: de rivier. Spijtebijt 
keek naar het haastig stromende water en 
dacht: had ik maar een bootje. Dan zou ik 
terugvaren naar de Weerman. En ik zou 
vragen of ik eventjes terug mocht naar tante 
Pleeg.

Tussen de waterplanten aan de oever lag 
een stuk boomstam. Spijtebijt stapte erop 
en zette zich af van de kant, zodat hij ging 
drijven. Een konijntje dat op de boomstam 
had liggen slapen schrok op, maar Spijtebijt 
gaf hem een stukje wortel en samen dreven 
ze de smalle rivier af.

Als het nou maar de goeie richting is, 
dacht Spijtebijt. Kom ik zo bij de Weer-
man? Of drijf ik juist de andere kant op?

Hupsen als 
konijnen

re mensen en kinderen. Dat gaat niet.’
‘Maar wat moet er dan met ’m?’ vroeg 

Pluk.
‘Ik hou hem voorlopig hier vast,’ zei de 

Weerman. ‘En ik zet hem aan het werk. 
Karweitjes genoeg!’

‘Ja maar...’ zei Pluk. ‘Tante Pleeg zit op 
hem te wachten. Ze heeft een landhuis voor 
hem gekocht. En ook de beren kunnen daar 
wonen... Het zou dus wel erg fijn wezen 
als...’

‘Schei maar uit!’ riep de Weerman drif-
tig. ‘Welja, een landhuis voor ’m gekocht! 
En ’m dan zeker maar verwennen en ver-
troetelen! Geen kwestie van, hij gaat niet 
mee. Hij moet maar eens leren dat hij niet 
aldoor z’n zin krijgt. En hij moet dat bijten 
maar eens afleren.’

Pluk kreeg een kleur. Hij wilde nog vra-
gen: hoe moet hij hier dan het bijten af-
leren? Maar de Weerman keek zo nijdig dat 
hij niets meer durfde te vragen. Een beetje 
schuchter zei hij: ‘Dan ga ik maar alleen.’

‘Als ik iets anders voor je kan doen, graag 
hoor,’ zei de Weerman. ‘En tot ziens!’

En zo ging Pluk weer naar zijn eigen we-
reld, alleen. Hij moest door de grot. Maar 
hij kende de weg op z’n duimpje. En toen 
hij uit de onderaardse gang kroop en tussen 
de struiken van het park stond, was het 
klaarlichte dag.

Tot zijn verbazing was het hele park wit. 
De vijver was bevroren en op zijn kraanwa-
gen lag een laag sneeuw.

De vriesknop van de Weerman had er-
voor gezorgd dat de kou ook hier was door-
gedrongen.

Pluk stapte in z’n wagentje en reed naar 
de Petteflet. ’t Was vroeg in de ochtend en 
er waren een paar mensen bezig de sneeuw 
van de stoep te ruimen.

‘Goeiemorgen Pluk!’ riepen ze. ‘Hoe is 
het mogelijk, hè? Sneeuw in april! En dan 
zoveel!’

‘Erg gek,’ zei Pluk. ‘Maar het gaat straks 
dooien. Kijk, de zon schijnt al! Het wordt 
vandaag nog voorjaar!’ 

En hij had gelijk.
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zouden al die kouwelijke dieren weer terug 
mogen naar hun oerwoud. En er zouden 
algauw nieuwe planten groeien.

De Weerman begon wat vriendelijker te 
kijken. Hij streek Pluk over z’n haar en hij 
bromde: ‘Bedankt, m’n jongen. Je hebt 
machtig geholpen. Nu wil je zeker graag 
naar huis?’

‘Ja,’ zei Pluk. ‘Maar wat gebeurt er met 
Spijtebijt? Mag ik hem meenemen?’ 

Onmiddellijk keek de Weerman weer 
grimmig en nors.

‘Nee,’ zei hij. ‘Het spijt me erg, maar ik 
vind het niet goed om dat kind in de gewo-
ne wereld los te laten, zomaar tussen ande-

‘Is ie nog boos?’ vroeg hij.
‘Ja, nog wel,’ zei Pluk.
‘Als je straks naar huis gaat, mag ik dan 

mee? En mogen Moem en Psasj ook mee?’
‘Ik zal het vragen,’ beloofde Pluk.
Het was al bijna ochtend toen de Weer-

man en Pluk alles hadden gedaan wat ze 
konden doen. De dieren waren gered, be-
halve een verdronken spin en twee bevroren 
vlinders. De glazen wand was gerepareerd 
met een splinternieuwe glasplaat. De dooi-
knop was aangezet.

Over een poosje zou het weer lekker 
warm worden in het tropengebied. Het wa-
ter zou wegtrekken en verdampen en straks 
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’t Was allemaal de schuld van Spijtebijt. Hij 
had de Weerman in z’n duim gebeten, zo-
dat de arme man van schrik dwars door de 
glaswand reed met z’n jeep. Er zat nu een 
schrikbarend gat in de glazen muur en het 
poolgebied vloeide door de tropen heen. En 
net als bij een slordige waterverftekening 
werd het een vies soepje.

De Weerman was zo woedend dat hij 
Spijtebijt bij een oor greep en hem naar het 
gebouw sleurde. Daar gaf hij het schreeu-
wende jongetje drie harde tikken op z’n 
broek. ‘Daar!’ riep hij. ‘En er komt nog 
meer, dat beloof ik je! En ga nou maar uit-
huilen bij je dikke pleegouders!’ 

En hardhandig smeet hij Spijtebijt in het 
kamertje bij de twee beren. Dat was me wat! 
Opgetogen van blijdschap begonnen Moem 
en Psasj hun pleegkind te knuffelen. Ze zet-
ten hem tussen zich in, ze likten de tranen 
van z’n gezichtje, ze aaiden hem en troost-
ten hem en drukten hem knorrend en brom-
mend tegen hun ruige vacht, tot hij ophield 
met huilen en tevreden met hen ging spe-
len.

Pluk had het intussen erg druk. Hij was 
bezig met de jeep zoveel mogelijk dieren te 
redden uit het oerwoud. Telkens bracht hij 
een heel zwikje beesten binnen. 

En bij de verwarming begon het een beet- 
je te lijken op de ark van Noach.

Steeds meer aapjes en slangen en hertjes 
lagen en hingen over de verwarming, en al-
door kwamen er meer bij. De Weerman zelf 

54

Dieren 
redden

Waggelen als 
pinguïns

Pluk lette verder niet meer op hem. Sa-
men met de Weerman hees hij de dieren die 
er het ergst aan toe waren de jeep in. Het 
waren een ijsbeertje, een totaal verkleumde 
slang, een hijgende pinguïn en een treurige 
pagegaai.

Met dit vreemde dierentuintje op z’n 
voertuig reed Pluk naar het gebouw van de 
Weerman.

mogelijk bij je in de jeep, Pluk. En rij ermee 
naar het gebouw. Dan blijf ik hier om alle 
beesten op één punt te verzamelen.’

Hij tilde Spijtebijt ruw op en zette hem op 
een ijsschots. Spijtebijt huilde en klaagde en 
riep: ‘Ik heb zo’n spijt! Ik zal het nooit meer 
doen!’

‘Hou je mond!’ zei de Weerman. ‘Help 
liever!’
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worden door al dat glas en om zich te be-
schermen tegen de orkaan. Spijtebijt gilde. 
Het woei zo hard dat ze zich aan de jeep 
moesten vastgrijpen, en pas toen de wind-
vlaag na lange minuten over was, durfden 
ze om zich heen te kijken. En wat ze zagen 
was heel wonderlijk. Het poollandschap 
was door het tropische landschap heen ge-
vloeid. In de palmen hingen grote brokken 
ijs. Tros- sen felgekleurde bloemen lagen op 
ijsschotsen. De dieren waren van her naar 
der geblazen, aapjes en pinguïns zaten rade-
loos naast elkaar. Een slang schuifelde zielig 
over het poolijs. Grote papegaaien tobden 
door de sneeuw. De pooldieren zaten te 
puffen tussen de lianen en de tropische 
beesten bibberden van de ijzige kou.

‘We moeten de dieren redden,’ was het 
eerste wat de Weerman zei. ‘Neem er zoveel 

Zwemmen als 
walrussen

Rennen 
als apen

Huppelen 
als 

herten

Kruipen als 
schildpadden

Pluk lette verder niet meer op hem. Sa-

men met de Weerman hees hij de dieren die 

er het ergst aan toe waren de jeep in. Het 

waren een ijsbeertje, een totaal verkleumde 

slang, een hijgende pinguïn en een treurige 

pagegaai.

Met dit vreemde dierentuintje op z’n 

voertuig reed Pluk naar het gebouw van de 

Weerman.

mogelijk bij je in de jeep, Pluk. En rij ermee 

naar het gebouw. Dan blijf ik hier om alle 

beesten op één punt te verzamelen.’

Hij tilde Spijtebijt ruw op en zette hem op 

een ijsschots. Spijtebijt huilde en klaagde en 

riep: ‘Ik heb zo’n spijt! Ik zal het nooit meer 

doen!’

‘Hou je mond!’ zei de Weerman. ‘Help 

liever!’

Op handen 
en voeten 

als 
ijsberen

Sluipen als 
tijgers

knuffelden hem een hele tijd. Ze gaven hem 
een bittere wortel en daarna nog een. En 
terwijl hij daarop knabbelde likten ze hem 
over z’n gezichtje. Ze bromden hem allerlei 
lieve woordjes toe. Ze gooiden hem speels 
een eindje de lucht in en vingen hem weer 
op en deden allerlei spelletjes zonder hem 
ooit pijn te doen. Spijtebijt kraaide en lach-
te en stoeide en vergat de kou en de honger. 
Totdat Moem en Psasj hem plotseling los-
lieten en allebei bots in slaap vielen op de 
harde grond.

Spijtebijt keek om zich heen en zag dat er 
helemaal níéts was in het hol. Geen stoel en 
geen tafel en geen speelgoed en geen haard 
en niet eens een haardkleedje. Hij dacht aan 
zijn warme bedje bij tante Pleeg. Hij dacht 
ook aan Pluk, die nu wel teruggegaan zou 
zijn. Alleen, zonder hem. En hij werd een 
beetje bang. Hoe lief de beren ook voor hem 
waren en hoeveel ze ook van hem hielden, 

toch was hij een tikje eenzaam.
Hij nam nog een bittere wortel en liep 

ermee naar buiten. De regen was opge-
houden, maar de wind ruiste boven hem en 
hij was erg klein onder de grote bomen. 
Vlakbij ruiste er nog iets: de rivier. Spijtebijt 
keek naar het haastig stromende water en 
dacht: had ik maar een bootje. Dan zou ik 
terugvaren naar de Weerman. En ik zou 
vragen of ik eventjes terug mocht naar tante 
Pleeg.

Tussen de waterplanten aan de oever lag 
een stuk boomstam. Spijtebijt stapte erop 
en zette zich af van de kant, zodat hij ging 
drijven. Een konijntje dat op de boomstam 
had liggen slapen schrok op, maar Spijtebijt 
gaf hem een stukje wortel en samen dreven 
ze de smalle rivier af.

Als het nou maar de goeie richting is, 
dacht Spijtebijt. Kom ik zo bij de Weer-
man? Of drijf ik juist de andere kant op?

Hupsen als 
konijnen

re mensen en kinderen. Dat gaat niet.’
‘Maar wat moet er dan met ’m?’ vroeg 

Pluk.
‘Ik hou hem voorlopig hier vast,’ zei de 

Weerman. ‘En ik zet hem aan het werk. 
Karweitjes genoeg!’

‘Ja maar...’ zei Pluk. ‘Tante Pleeg zit op 
hem te wachten. Ze heeft een landhuis voor 
hem gekocht. En ook de beren kunnen daar 
wonen... Het zou dus wel erg fijn wezen 
als...’

‘Schei maar uit!’ riep de Weerman drif-
tig. ‘Welja, een landhuis voor ’m gekocht! 
En ’m dan zeker maar verwennen en ver-
troetelen! Geen kwestie van, hij gaat niet 
mee. Hij moet maar eens leren dat hij niet 
aldoor z’n zin krijgt. En hij moet dat bijten 
maar eens afleren.’

Pluk kreeg een kleur. Hij wilde nog vra-
gen: hoe moet hij hier dan het bijten af-
leren? Maar de Weerman keek zo nijdig dat 
hij niets meer durfde te vragen. Een beetje 
schuchter zei hij: ‘Dan ga ik maar alleen.’

‘Als ik iets anders voor je kan doen, graag 
hoor,’ zei de Weerman. ‘En tot ziens!’

En zo ging Pluk weer naar zijn eigen we-
reld, alleen. Hij moest door de grot. Maar 
hij kende de weg op z’n duimpje. En toen 
hij uit de onderaardse gang kroop en tussen 
de struiken van het park stond, was het 
klaarlichte dag.

Tot zijn verbazing was het hele park wit. 
De vijver was bevroren en op zijn kraanwa-
gen lag een laag sneeuw.

De vriesknop van de Weerman had er-
voor gezorgd dat de kou ook hier was door-
gedrongen.

Pluk stapte in z’n wagentje en reed naar 
de Petteflet. ’t Was vroeg in de ochtend en 
er waren een paar mensen bezig de sneeuw 
van de stoep te ruimen.

‘Goeiemorgen Pluk!’ riepen ze. ‘Hoe is 
het mogelijk, hè? Sneeuw in april! En dan 
zoveel!’

‘Erg gek,’ zei Pluk. ‘Maar het gaat straks 
dooien. Kijk, de zon schijnt al! Het wordt 
vandaag nog voorjaar!’ 

En hij had gelijk.
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zouden al die kouwelijke dieren weer terug 
mogen naar hun oerwoud. En er zouden 
algauw nieuwe planten groeien.

De Weerman begon wat vriendelijker te 
kijken. Hij streek Pluk over z’n haar en hij 
bromde: ‘Bedankt, m’n jongen. Je hebt 
machtig geholpen. Nu wil je zeker graag 
naar huis?’

‘Ja,’ zei Pluk. ‘Maar wat gebeurt er met 
Spijtebijt? Mag ik hem meenemen?’ 

Onmiddellijk keek de Weerman weer 
grimmig en nors.

‘Nee,’ zei hij. ‘Het spijt me erg, maar ik 
vind het niet goed om dat kind in de gewo-
ne wereld los te laten, zomaar tussen ande-

‘Is ie nog boos?’ vroeg hij.
‘Ja, nog wel,’ zei Pluk.
‘Als je straks naar huis gaat, mag ik dan 

mee? En mogen Moem en Psasj ook mee?’
‘Ik zal het vragen,’ beloofde Pluk.
Het was al bijna ochtend toen de Weer-

man en Pluk alles hadden gedaan wat ze 
konden doen. De dieren waren gered, be-
halve een verdronken spin en twee bevroren 
vlinders. De glazen wand was gerepareerd 
met een splinternieuwe glasplaat. De dooi-
knop was aangezet.

Over een poosje zou het weer lekker 
warm worden in het tropengebied. Het wa-
ter zou wegtrekken en verdampen en straks 
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