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Joepie! Konijn springt uit bed en rent snel 

naar buiten. Het is een prachtige dag, de zon 

schijnt. Wat zal ik eens gaan doen vandaag? 

Misschien kan ik Egel opzoeken in het bos. 

Tien minuten later staan Konijn en Egel voor 

een reusachtige eik. Ze kijken verbaasd naar 

boven, zit daar nou een Flamingo op een tak? 

“Hé Flamingo…..waarom zit jij daar, het is toch 

veel te koud hier in Nederland?”- roept Konijn. 

Er komt geen reactie. “Hij is wel erg stil”, zegt 

Egel. “Misschien is het echt veel te koud hier 

en is hij bevroren”. Konijn besluit de boom 

in te klimmen, sprong voor sprong komt hij 

steeds iets hoger in de boom tot hij naast de 

Flamingo zit. Konijn begint keihard te lachen, 

“het is helemaal geen echte Flamingo”, roept 

hij naar Egel. 

Een half uur later komen Egel en Konijn aan 

bij het zwembad. De badmeester komt naar 

ze toe rennen, hij is dolblij! “Eindelijk is de 

opblaas fl amingo terug”, roept de badmeester. 

“Vorige week waaide het zo hard dat hij is 

weggevlogen!”. Dat hebben we weer 

goed gedaan concluderen Konijn en 

Egel, dat verdient wat lekkers. En 

zo sluiten Konijn en Egel de dag 

af met een lekker stukje 

Slagroomtaart.

O nderstaand zie je twaalf woorden. Selecteer hiervan 5 woorden en gebruik die in een 
zelfverzonnen verhaal. Je ziet dat twee woorden een andere kleur hebben, één van deze 
twee woorden moet je gebruiken in je verhaal. Wees creatief en lees je verhaal voor aan 

je vrienden, misschien hebben zij ook een super leuk verhaal verzonnen! Wij zijn ook alvast aan 
de slag gegaan en hebben een eigen verhaal gemaakt 

Mmmm..!

Ons verhaal:

Download en print 
deze ‘doe-pagina’ op:
www.groepsgebouw.nl/opdrachten

Of scan de 
QR-code

groepsgebouw.nl

Tip: Mocht je het spannend vinden om voor te lezen dan kunnen jullie ook alle verhalen 

verzamelen en door iemand anders laten voorlezen, je weet dan niet wie welk verhaal heeft gemaakt.

Heb je zelf ook een superleuk 
verhaal gemaakt? We zijn enorm 

nieuwsgierig, mogen wij je verhaal 
ook lezen? Laat het ons dan weten en 

deel je verhaal via Facebook of 
Instagram, gebruik #opkamp of 

#paasheuvelgroep zodat wij 
een seintje krijgen.

Doe-pagina

opdracht Mmmm..!

voor in de klas 
(of met je eigen kinderen...)

Schrijf je eigen verhaal!

10 11


