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Dit is Goof.

Dit is Nassim.
Dit is Anne.

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school
lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van
geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!
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Met tekeningen van

Silvie Buenen

Lekker Tuintje
‘Ho, rustig!’
De hele klas rent wild naar buiten.
Meester Karel lacht en zet zijn hoed op.
Die draagt hij altijd op het plein.
Hij snapt het wel.
Ze gaan naar de moestuin.
Dat doen ze elke vrijdag.
De tuin is leuk om te zien.
Er zijn rode bessen van Jessie.
Er is prei van Anne.
En Willem heeft worteltjes geplant.
Die krijgen de kleur van zijn haar.
Ze zijn benieuwd hoe ver alles al is.
‘Waar is die moestuin?’
De vraag komt van Goof.
Ze is nieuw in de klas.
Maandag was haar eerste dag.
‘Het is vlakbij,’ zegt de meester.
‘Achter het plein.’
Anne huppelt van plezier.
‘Bij ons heet het geen moestuin,’ zegt ze blij.
7

‘Wij zeggen: Lekker Tuintje.’
‘Waarom?’ vraagt Goof.
‘Omdat we straks alle groenten zelf op mogen
eten.’
Goof trekt een vies gezicht.
‘Ik hou niet van groenten,’ zegt ze.
‘Wat vind je dan wel lekker?’
‘Frietjes!’ roept ze keihard.
‘En waar zijn frietjes dan van gemaakt?’ vraagt de
meester.
‘Dat weet ik! Van aardappels!’
Meester Karel grijnst.
‘Dat is ook groente,’ zegt hij.
‘O ja,’ zegt Goof zacht. ‘Dat is waar.’
Haar hoofd wordt vuurrood.
‘Je lijkt wel een van mijn bessen!’ zegt Jessie.
Goof kan er wel om lachen.
‘Wil jij ook iets planten?’ vraagt Nassim.
Goof kijkt hem verbaasd aan.
‘Kan dat dan?’
‘Ja hoor,’ zegt Nassim.
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‘Elk kind mag zelf iets in de grond stoppen.’
Meester Karel steekt zijn duim omhoog.
Hij zegt: ‘Als we iets doen, dan doen we het samen.’
Goof wil weten wat Nassim geplant heeft.
‘Boontjes,’ zegt hij.
Bah, denkt Goof.
Maar ze wil wel heel graag iets planten.
Het lijkt haar wel vet om iets te zien groeien.
Ze weet alleen nog niet wat het moet worden.
Ze denkt na en kijkt naar het plein.
Er staan bloemen en plukjes gras.
Maar die horen niet in een Lekker Tuintje.
Bloemen horen in een vaas.
En niemand eet plukjes gras.
Alleen een paard in een wei.
Of een koe.
Mensen eten iets anders.
Een pannenkoek met stroop of zo.
Of een broodje met kaas.
Maar die groeien niet in een tuin.
Wel jammer, denkt Goof.
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Ze had best graag een koekjesplant willen hebben.
Of een broodjes-met-kaas-boom.
Maar dat gaat nu eenmaal niet.
Dan voelt ze iets in haar broekzak.
Het lijken wel korrels.
Ze kijkt ernaar.
‘Dat zijn zaadjes,’ zegt Anne.
O ja, denkt Goof.
Daar had ze niet meer aan gedacht.
Het zijn de zaadjes die haar tante aan haar gaf.
‘Wat voor plant wordt dat?’ vraagt Nassim.
‘Dat weet ik niet meer,’ zegt Goof een beetje sip.
‘Mijn tante heeft de naam wel genoemd.
Maar ik weet het echt niet meer.
Ik weet alleen nog dat het heel snel groeit.’
‘Sneller dan mijn boontjes?’ vraagt Nassim.
‘Dat zullen we wel zien.’
Goof stopt de zaadjes in de grond.
Gezellig tussen de boontjes en de prei.
‘Ik ben heel benieuwd,’ zegt meester Karel.
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‘Zullen we volgende week weer gaan kijken?’
‘Jaaaaa!’ roept de klas.
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Blaadjes met haartjes
‘Waar woon je, Goof?’
Anne huppelt langs het hek.
Het is maandag en de school begint bijna.
‘Anne huppelt altijd,’ zegt Nassim.
Goof wordt er vrolijk van.
‘Ik woon bij mijn tante,’ zegt ze.
Ze wijst schuin over het hek.
Vanaf het plein kun je het huis zien.
Het is een lief, klein huisje met een boom in de
voortuin.
‘We zijn net naar deze buurt verhuisd.’
‘Leuk,’ zegt Anne.
Zij woont hier al veel langer, legt ze uit.
Haar hele leven al.
Ook het huis van Nassim is niet ver weg.
Hij hoeft alleen de straat over te steken.
‘Zullen we even naar het tuintje kijken?’ vraagt
Goof.
‘Ik wil weten of mijn plant al groeit.’
‘Zo vlug al?’ vraagt Nassim.
Maar Goof is heel benieuwd.
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Haar tante heeft gezegd dat het echt heel snel kan
gaan.
Wat was nu ook alweer de naam van die plant?
‘Wauw!’ roept Nassim.
Hij wijst naar een lange sliert.
Er zitten groene blaadjes aan.
Blaadjes met haartjes.
‘Is dat jouw plant?’
‘Ik denk het wel,’ zegt Goof.
Ze weet niet wat ze ziet.
Zo groot, dat had ze niet verwacht.
‘Zou je ervan kunnen eten?’ vraagt Anne.
Goof weet het niet.
Dat heeft ze nog niet aan haar tante gevraagd.
Ze voelt aan een blaadje.
Dat kriebelt een beetje.
Nassim doet een klein blaadje in zijn mond.

‘Best lekker,’ zegt hij.
‘Het smaakt een beetje naar munt.’
Anne en Goof proeven ook een stukje.
Het kriebelt op hun tong.
En het kriebelt ook in hun keel.
Goof krabt aan haar knie.
En aan haar hals en aan haar arm.
‘Wat is dit voor een vreemde plant?’ vraagt Anne.
‘Alles kriebelt.’

En opeens weet Goof het.
Dit is kriebelkruid!
Zo had haar tante het verteld.
Als je ervan snoept, krijg je jeuk.
Het duurt niet lang, hoor, zei ze.
En het gaat vanzelf weer over.
Je mag alleen niet krabben, zei ze, want dan gaat
het mis.
Maar hoe kun je nu niet krabben als het zo
kriebelt?
Dat hou je toch niet tegen?
En wat kan er misgaan?
Dus krabben ze alle drie.
Aan hun hals, aan hun neus, aan hun schouders.
Ze krabben en krabben en krabben.
En ineens is de kriebel weg.
Dan horen ze de schoolbel.
‘Gelukkig,’ zegt Nassim. ‘Het is net op tijd voorbij.’
Ze lopen de klas in.
Meester Karel kijkt hen verbaasd aan.
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De klas van meester Karel heeft een moestuin.
Er groeien boontjes in, prei en bessen.
Ook Goof mag iets planten.
De zaadjes van haar tante doen het goed.
De blaadjes zijn best lekker.
Maar je krijgt er wel jeuk van.
Op zich niet zo erg.
Als je maar niet gaat krabben ...
Grappig verhaal voor kinderen van 7-8 jaar.

NUR 287

www.zwijsen.nl

9 789048 743070

