


Beer zit op een muurtje.
Hij zit op een muurtje in de zon.
Beer is alleen.
Hij is een beetje bang.
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Beer zucht.
Hij kijkt om zich heen.

Muis en Wolf glijden van de glijbaan.
Leeuw en Tijger spelen tikkertje.
Rat en Mol doen verstoppertje.

Beer zucht nog een keer.
Hij wil wel spelen,
maar hij durft niet.
Hij vindt het schoolplein veel te eng.
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‘Wil je met ons spelen?’ 
vraagt Leeuw opeens.
Hij klimt bij Beer op het muurtje.
Tijger komt naast hem staan.

Beer schudt langzaam zijn hoofd.
Hij wil wel tikkertje spelen, 
maar hij durft niet.
Hij vindt het schoolplein veel te druk.

Tijger trekt Leeuw van het muurtje.
Samen rennen ze weg.
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‘Kom je mee verstoppertje spelen?’ 
vraagt Rat.
Rat staat voor het muurtje.
Mol komt langzaam dichterbij.

Beer schudt weer zijn hoofd.
Hij wil wel verstoppertje spelen,
maar hij durft niet. 
Hij vindt het schoolplein veel te groot.

Rat rent terug naar Mol.
Hij pakt Mol bij de hand.
Samen lopen ze weg.
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‘Laten we doen alsof het 
muurtje een boot is.’
Beer kijkt om zich heen. 
Waar komt dat stemmetje vandaan?

Het is Muis.
Muis heeft een ladder tegen 
het muurtje gezet.
Hij klimt naar boven.
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Muis gaat bij Beer op het muurtje zitten.
‘We varen nu in een boot,’ zegt Muis.
‘Een boot op een grote oceaan.’

‘Kijk uit!’ roept Muis opeens.
‘Een hoge golf. Bukken!’
Snel doet Beer zijn hoofd naar beneden.
Hij lacht en kijkt naar Muis.
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‘We gaan naar Afrika,’ zegt Muis blij.
‘In Afrika is heel veel zand.
Daar ligt een schat begraven.’

Muis doet zijn handen naar voren.
‘Ik stuur de boot!’ roept hij vrolijk.
‘Hijs de zeilen, Beer.
Op volle kracht vooruit!’
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Verder lezen?
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