


Met grote stappen loopt 
Jesse richting het bos.
‘Waar ga je naartoe?’ 
vraagt kabouter Pippelepip.
‘Ik ga naar Klaas Vaak,’ zegt Jesse.
‘Mag ik mee?’ vraagt Pippelepip.
‘Natuurlijk mag je mee,’ 
antwoordt Jesse. 
‘Gezellig!’
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Vrolijk huppelen Pippelepip en 
Jesse door het grote bos.
De zon schijnt. Het is prachtig 
tussen de bomen.
‘Waarom gaan jullie eigenlijk 
naar Klaas Vaak?’ vraagt Uil.
Hij zit boven in de beukenboom 
een appeltje te eten.
‘Juf Naheed weet niet wie 
Klaas Vaak is,’ zegt Jesse,
‘dus ik ga Klaas Vaak 
uitnodigen op mijn school.’
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Gewichtig pakt Uil zijn 
grote Uilenboek.
Hij zet zijn Uilenbril op en 
begint langzaam te lezen:
‘Kabouter Klaas Vaak zorgt 
dat alle kindertjes lekker slapen.
Hij woont op de Slaapzandberg.
Dat is de vierde berg, 
daar helemaal in de verte.’
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‘Dáár is de berg!’ roept Jesse.
‘En ik ben als eerste boven!’ 
schreeuwt Pippelepip.
‘Niet waar, ík ben als eerste!’ 
brult Jesse.
En weg zijn ze, hóp de berg op!
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Pippelepip en Jesse rennen het 
huisje van Klaas Vaak binnen.
‘Bent u kabouter Klaas Vaak?’ 
vraagt Jesse.
‘U moet meekomen naar 
juf Naheed!’ hijgt Pippelepip.

Vanachter een hoge berg slaapzand 
kijkt Klaas Vaak de jongens aan.
Hij is net bezig een grote zak te 
vullen met slaapzand.
‘Als jullie mij vanavond helpen, 
dan gaan we morgen naar 
juf Naheed,’ belooft Klaas Vaak.
‘Hoera!’ juichen de twee vriendjes.
En ze maken een dansje 
van plezier. z
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Eindelijk wordt het donker. 
Jesse en Pippelepip gaan op pad 
met Klaas Vaak. 

‘Sssst, zachtjes…’
Voorzichtig sluipen ze het huis van 
Tim binnen.
Tim ligt stilletjes in bed. Hij is ’s avonds 
altijd een beetje bang voor monsters.

‘Simmsalabimmm… Hocussdepocusss… 
monsters allemaal weg!’ roept Jesse.
De monsters schrikken zich een hoedje.
Ze springen uit het raam.
 
Snel gooit Klaas Vaak slaapzand naar 
Tim en… Plof! Tims hoofd valt 
op zijn kussen. Hij slaapt! m
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Daarna gaan ze naar Michelle.
Vader leest haar voor uit een 
prachtig prinsessenboek. 

Slaapzand dwarrelt door de lucht…
En Michelle… slaapt…
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


