


Twee piepkleine oogjes kijken 
vanaf een hoge kast naar beneden.
Het zijn de oogjes van Rood. 
Rood is een viltstiftje. 
Geen gewoon stiftje, maar 
een echte dikpunter.
Hij maakt mooie, dikke strepen. 



Rood zijn oogjes gaan vliegensvlug 
langs alle kindjes. 
Op zoek naar Anne.
Anne is zijn lievelingskindje. 
Anne kleurt namelijk heel erg graag.
‘Hallo juf,’ zegt Anne als ze 
binnenkomt.
‘Goedemorgen Anne,’ zegt juf Linda.
‘Mag ik kleuren?’ vraagt Anne ook 
vandaag weer. 
‘Ja hoor,’ zegt juf Linda. 
‘Dat mag. 
Ik zal de stiftjes voor je pakken.’



Juf Linda zet het potje met 
stiftjes bij Anne op tafel.
Zachtjes tikt Rood tegen zijn 
zusje Blauw aan.
Ook zijn broertjes Groen en Geel 
zijn opgewonden. 
Voorzichtig pakt Anne eerst 
het stiftje Geel.
Ze tekent een mooi rondje. 
Als ze klaar is, pakt ze Groen. 
Ze drukt het dopje van Groen 
op de achterkant van de stift 
en kleurt verder.  



Kijk, daarom vindt Rood haar zo lief. 
Omdat ze ervoor zorgt dat de dopjes 
van de stiftjes niet kwijtraken. 
Want elk stiftje weet dat het 
niet zonder dopje kan. 
Zonder dopje ga je stuk.
Dan droog je uit. 
Dan doe je het niet meer.
En dan willen de kindjes niet 
meer met je kleuren.
Ze gooien je dan zó weg, 
die enge prullenbak in.



Anne doet het dopje netjes op 
Groen en zet hem terug in het potje.
Ze heeft zojuist het steeltje van een 
bloem getekend.
Nu is Rood aan de beurt.
Anne pakt hem uit het potje en 
zet het dopje op zijn achterkant.
Zachtjes zet ze zijn punt op het 
papier en begint te kleuren.
Heen en weer en op en neer 
gaat Rood.
Hij vindt het heerlijk!
Dikke, rode strepen laat hij 
achter zich.
O, dat wordt mooi, zeg.



Maar dan gebeurt het.
Anne tilt Rood op en haalt het 
dopje van zijn achterkant af.
Net als ze het dopje over Rood 
zijn punt wil doen, stoot Barry 
tegen haar aan.
Tot Roods grote schrik vliegt 
zijn dopje door de lucht. 
Het valt op de grond en rolt 
onder de tafel. 
Rood kan het nog net zien voordat 
Anne hem op tafel teruglegt.   
En dan loopt Anne weg.  



Verschrikt kijkt Rood om zich heen.
Ziet iemand wel dat zijn dopje weg is?
Rood wordt bang. 
‘O, mijn dopje, mijn dopje,’ 
roept Rood.
Niemand hoort hem.
Niemand die ziet dat hij geen 
dopje op heeft.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


