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Fopwinkel Zwarthoed

Samenvattingen Luistervragen

1. Tjeng komt bij het clubhuis aangerend. Hij heeft een 
spijker in zijn vinger geslagen en het ziet er bloederig en 
eng uit. Melvin wil een ziekenauto bellen en Max rent naar 
binnen om zijn ouders te halen. Als hij even later met zijn 
ouders en een EHBO-koffer aankomt, roept Tjeng heel 
hard: gefopt! Het is een plastic vinger met een nepspijker. 
Hij heeft hem gekocht bij fopwinkel Zwarthoed want daar is 
uitverkoop. De opluchting bij iedereen is groot en ze spelen 
om de beurt met de fopvinger van Tjeng.

Feiten:
-  Waarom vinden ze het bij de 

brandweer niet grappig om voor 
de gek gehouden te worden?

-  Hoe komt Tjeng aan de 
fopvinger? 

Beleving:
-  Je bent vast weleens gevallen of 

heb je op een andere manier pijn 
gedaan. Weet je nog welke keer 
het ergst was? 

2. De hele Brandweerclub is naar fopwinkel Zwarthoed 
gegaan. De winkel is van onder tot boven gevuld met 
verkleedkleren, maskers, plastic drollen en nep-spinnen-
webben en -skeletten. Alles is spotgoedkoop vanwege 
de uitverkoop. De kinderen kunnen niet kiezen en win-
keleigenaar, de oude meneer Zwarthoed, is flink cha-
grijnig en verliest al gauw zijn geduld met de dralende 
kinderen. De jongens hebben hun oog laten vallen op een 
afgehakte rubberen voet, maar vinden hem te duur. Uit-
eindelijk kiezen de kinderen ieder een plastic drol. Bij het 
afrekenen maakt Anna een brutaal grapje: ze vraag meneer 
Zwarthoed of hij de drollen allemaal zelf gemaakt heeft.

Feiten:
-  Waarom is het druk in de 

fopwinkel?
-  Wie is de eigenaar van de 

winkel?

Beleving:
-  Hou jij van foppen? Waarmee 

heb jij weleens iemand gefopt? 

3. Het grote grappen maken kan beginnen. De kinderen 
leggen nepdrollen neer in de fietsenwinkel van opa en bij 
de drukke bushalte laten ze een stinkbommetje vallen om 
zich vervolgens hardop af te vragen wie er een wind heeft 
gelaten. Bij Station Zuid is de moeder van Max en Flo aan 
het poetsen met haar dikke zwangere buik. Ze schrikt 
enorm als ze de grote nepspin ziet die de kinderen op de 
vloer hebben gelegd. Als de kinderen heel hard ‘gefopt!’ 
roepen, grijpt ze ineens naar haar buik en zegt dat de 
weeën begonnen zijn. Max en Flo schrikken. Komt de baby 
er echt aan?

Feiten:
-  Wat hebben de kinderen gekocht 

bij de fopwinkel? 
-  De zwangere moeder van Max 

en Flo is de heel dag aan het 
poetsen. Hoe noemt hun vader 
dat?

Beleving:
-  Is het jou een keer gebeurd 

dat je zo hard schrok dat je 
het eigenlijk niet leuk vond? 
Wanneer was dat? 

4. De kinderen zijn in alle staten! Gaat de moeder van Max en 
Flo echt bevallen? Moet ze naar het ziekenhuis? Snel roept 
Max zijn vader erbij die bezorgd komt aangesneld. ‘Gefopt!’ 
roept moeder dan ineens. Ze heeft de kinderen mooi tuk 
gehad. Maar geschrokken als ze zijn, zijn ze daar helemaal 
niet blij mee, en Melvin zint op een tegengrap. Ze gaan 
de afhakte voet kopen om haar daar enorm mee te laten 
schrikken. Ze leggen hun laatste geld bij elkaar en gaan 
naar fopwinkel Zwarthoed. Maar als ze daar aankomen, 
zien ze dat meneer Zwarthoed aan het huilen is.

Feiten:
-  De moeder van Max en Flo 

zegt: ‘Nou staan we quitte’. Wat 
betekent dat?

-  Wat willen de kinderen met de 
afgehakte voet doen?

Beleving:
-  Bedenk waar jij het meeste van 

zou schrikken. Van dingen met 
nep-bloed, of van iemand die 
zich in je kamer verstopt en 
ineens tevoorschijn springt, of 
van...
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5. Meneer Zwarthoed is erg verdrietig omdat hij na vijftig jaar 
gaat stoppen met zijn winkel. Sinds zijn vrouw enkele jaren 
geleden overleden is, heeft hij er geen plezier meer in; hij 
kan niet meer lachen, niet meer vrolijk zijn. Hij is blij met 
de oprechte aandacht van De Brandweerclub en geeft hun 
als dank de voet cadeau en nog een hele tas vol met extra 
fopspullen. De kinderen hebben het met hem te doen en 
Anna vindt dat ze iets moeten ondernemen om hem op te 
vrolijken. Flo komt met een idee.

Feiten:
-  Waarom kan meneer Zwarthoed 

niet meer lachen?
-  Meneer Zwarthoed vindt het fijn 

dat De Brandweerclub naar hem 
geluisterd heeft. Wat geeft hij 
daarom cadeau? 

Beleving:
-  Stel dat jij een winkel had. Wat 

voor soort winkel zou je het liefst 
willen hebben? 

6. Om hem op te vrolijken, organiseert De Brandweerclub een 
grote fopshow voor meneer Zwarthoed. Ze nodigen hem 
samen met de opa en oma van Max en Flo uit op Station 
Zuid en de show is een groot succes. Ze doen verschillende 
acts met spullen uit zijn winkel. Meneer Zwarthoed moet zo 
hard lachen dat de tranen over zijn wangen biggelen. En de 
anderen lachen ook, want ze hebben nooit iemand zo horen 
lachen als meneer Zwarthoed.

Feiten:
-  Wat zat er in de emmer waar 

Tjeng de telefoons in gooide?
-  Wat voor een concert geeft 

Melvin?

Beleving:
-  Heb jij weleens meegedaan aan 

een voorstelling? Hoe ging het? 
En hoe vond je het om op te 
treden? Leuk, of een beetje eng, 
of... 
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Van binnen 

Samenvattingen Luistervragen

1. Omdat ze zulk mooi lang haar heeft, is Anna door de 
kapper gevraagd voor een fotoshoot. Haar foto komt in het 
raam van de kapsalon te hangen. Door de fotoshoot mist 
ze wel haar eerste zwemles. Flo en Anna hebben namelijk 
afgesproken dat ze samen hun C-diploma gaan halen om 
later dolfijnen en walvissen te kunnen redden en daar moet 
je heel goed voor kunnen zwemmen. Tjeng wil wel mee. 
Hij doet mee aan een dichtwedstrijd en hoopt tijdens de 
fotoshoot inspiratie op te doen. Max en Melvin willen het 
ook wel zien, een echte fotoshoot.

Feiten:
-  Aan wat voor een boek werken 

Flo en Anna?
-  Waarom willen Flo en Anna hun 

zwemdiploma C halen?

Beleving:
-  Lijkt het jou leuk of spannend 

om bedreigde diersoorten te 
redden? 

2. Die middag in het clubhuis wil Flo vertellen over haar 
zwemles, maar de anderen luisteren nauwelijks. Ze zijn 
nog helemaal vol van Anna’s fotoshoot. Tjeng heeft zijn 
eerste gedicht geschreven: ‘Zit je haar wel goed voor de 
fotoshoot’. Flo vraagt Anna of ze de volgende dag mee gaat 
naar het zwembad zodat ze kan voordoen wat ze gemist 
heeft. Maar Anna kan niet: ze gaat model zitten voor een 
leerling-haarstyliste en bovendien heeft ze besloten dat ze 
haar C-diploma niet meer wil halen. Ze wil nu topmodel 
worden en zwemmen is heel slecht voor je haar. Flo wordt 
boos. Er zijn echt wel belangrijkere dingen dan haar!

Feiten:
-  Wat zei de fotograaf de hele tijd 

tegen Anna?
-  Hoe heet het gedicht dat Tjeng 

heeft geschreven? 

Beleving:
-  Hoeveel zwemdiploma’s heb 

jij? Wat vond jij het moeilijkst 
tijdens de zwemles? Schoolslag, 
rugslag, borstcrawl, watertrap-
pelen, door het gat zwemmen?

3. De volgende ochtend gaan Max en Flo naar het zwembad 
om te oefenen voor het C-diploma van Flo. Onderweg 
naar het zwembad komen ze Melvin en Tjeng tegen die op 
weg zijn naar de kapsalon om even te kijken bij Anna. De 
jongens besluiten echter dat ze liever mee gaan zwemmen. 
Anna zit ondertussen bij de leerling-haarstyliste, die zich 
afvraagt wat ze met Anna’s haar moet doen. Anna weet wel 
wat ze wil: een bob-kapsel, net als het mysterieus ogende 
fotomodel op de poster in de kapsalon. Als de styliste 
Anna’s haar in een staart pakt en het langs haar achter-
hoofd omhoog houdt om te kijken hoe een boblijn staat, 
vindt Anna het toch niet mooi. Het is bij haar heel anders 
dan bij het model op de poster. Net als ze er iets van wil 
zeggen, voelt ze de koude schaar in haar nek...

Feiten:
-  Anna kiest als kapsel een boblijn. 

Hoe ziet zo’n kapsel eruit? 
-  Waarom denkt Anna dat haar 

moeder het zeker goed zal 
vinden als haar haar kort wordt 
geknipt? 

Beleving:
-  Hoe kies jij je kapsel uit? Beslis 

je dat zelf? Of je vader of 
moeder? Of vraag je advies aan 
de kapper?

4. Huilend fietst Anna naar Station Zuid. Omdat ze het bob-
kapsel niet mooi vond, heeft de styliste Anna’s haar in 
laagjes geknipt en nu lijkt ze op een jongen. Ze vindt het 
vreselijk en ze wil naar Flo omdat zij de enige is die haar 
nu nog kan troosten. Maar Flo’s moeder vertelt dat Flo aan 
het zwemmen is met Max, Melvin en Tjeng. Ondertussen 
in het zwembad leert Flo aan Melvin en Max hoe ze iemand 
uit het water kunnen redden. Tjeng zit langs de kant met 
zijn blocnote inspiratie op te doen. Ineens ziet Flo bij de 
douches een bekend ogende jongen... in een badpak. De 
jongen duikt ineens het water in en redt Melvin, die dren-
keling speelt. Dan ziet Flo het. Het is geen jongen, het is 
Anna. De jongens vragen waar haar haar gebleven is. Als 
Anna onzeker naar haar nek grijpt, wordt ze gered door 
Flo, die de jongens één voor één het water in duwt.

Feiten:
-  Wat vindt de styliste van het 

nieuwe kapsel van Anna? En 
welke naam geeft ze aan deze 
nieuwe ‘look’?

-  Wat zegt de moeder van Flo over 
het nieuwe kapsel van Anna?

Beleving:
-  Welke beroemdheid (bijvoorbeeld 

een zanger of een sporter) heeft 
een mooi kapsel, vind jij? Zou 
dat kapsel ook kunnen met jouw 
haar?
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5. Tjeng zit piekerend langs de kant van het zwembad. Hij 
heeft een writer’s block en zijn gedicht moet de volgende 
dag af zijn. Flo leert Anna alles wat ze heeft geleerd tijdens 
de eerste zwemles. Later die middag bakt de moeder van 
Max en Flo pannenkoeken voor de hele club en als Anna 
bijna weer in tranen uitbarst vanwege haar kapsel, houdt 
Flo een mooie speech waarin ze zegt dat niet het uiterlijk 
er toe doet, maar het innerlijk. Als besluit zegt ze dat ze 
zelf ook graag een stoer kort kapsel wil, en kijkt daarbij 
hoopvol naar haar moeder. Anna is helemaal ontroerd en 
Tjeng staat ineens op, vraagt of hij het zeedierenboek van 
Flo en Anna even mag lenen en verdwijnt met een myste-
rieuze glimlach...

Feiten:
-  Waarom zou Flo ook wel kort 

haar willen?
-  Waarom tikt Flo met haar vork 

op haar glas? 

Beleving:
-  Als je een verhaal of een gedicht 

moet schrijven en het lukt niet, 
wat doe je dan?

6. De volgende dag gaat Flo met Anna naar de kapper en 
vraagt om een BFF-look: de Best Friends Forever-look. Ze 
neemt hetzelfde kapsel als Anna en is er dolblij mee. Ook 
Anna vindt dat het Flo echt leuk staat en ze zijn weer dikke 
vriendinnen, allebei tevreden met hun kapsel. Als ze terug-
komen in het clubhuis leest Tjeng zijn nieuwste gedicht 
voor. Met gebruik van de zee als metafoor is de boodschap 
van zijn gedicht dat het niet om de buitenkant gaat, maar 
om de binnenkant van de mens. De Brandweerclub is er 
even heel stil van. Stil van binnen.

Feiten:
-  Waarom brengt Anna haar afge-

knipte paardenstaart naar de 
kapper?

-  Wat bedoelt Flo met de 
BFF-look?

Beleving:
-  Voor welke beroepen is je 

uiterlijk minstens zo belangrijk of 
zelfs belangrijker dan je karakter, 
denk je?
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Knalroze 

Samenvattingen Luistervragen

1. De moeder van Max en Flo is bijna uitgerekend en De 
Brandweerclub mag helpen met het schilderen van de 
babykamer. De ouders van Max en Flo willen nog niet 
verklappen of het een jongen of meisje wordt, maar omdat 
opa ervan overtuigd is dat hij er een kleindochter bij krijgt, 
heeft hij alvast knalroze verf gekocht. De moeder van Max 
en Flo is daar niet blij mee, ze wil appelgroene verf, en in 
haar boosheid laat ze per ongeluk de naam van de baby 
vallen: Teun. Een jongetje dus. Omdat de nieuwe verf nog 
gehaald moet worden, krijgt De Brandweerclub te horen 
dat ze maar even iets anders moeten bedenken om te gaan 
schilderen. Er is genoeg roze verf... Dat laten ze zich geen 
twee keer zeggen. Misschien is er iets in Zummel dat ze 
kunnen opknappen?

Feiten:
-  Waaraan ziet opa dat de baby 

een meisje is?
-  Wat is een echo?

Beleving:
-  Heb jij een echte jongens- of 

meisjeskamer of kan het voor 
allebei? 

2. Met een kruiwagen vol blikken met roze verf lopen de 
kinderen door de Zummelse Voorstraat, op zoek naar iets 
wat een likje verf nodig heeft. Opa ziet de kinderen bezig 
met de blikken verf die hij gekocht heeft, en als hij wil 
oversteken om naar ze toe te gaan, wordt bijna geschept 
door een auto die de hoek om komt gereden. Net op tijd 
springt hij opzij en moppert er samen met de bestuurder 
van de auto over dat het slecht gesteld is met verkeersvei-
ligheid in Zummel. Er zijn nauwelijks verkeersdrempels of 
zebrapaden. Dat brengt Flo op een idee: ze gaan met de 
verf zebrapaden schilderen!

Feiten:
-  Waarover wil opa een brief 

schrijven aan de gemeente?
-  Waarom kijkt opa streng naar 

Anna als hij over de gemeente 
praat?

Beleving:
-  Voel jij je veilig al je een 

zebrapad oversteekt? Stoppen 
auto’s dan meestal?

3. De Zummelse zebrapaden worden heel bijzonder. Niet zwart 
met wit, maar knalroze. De Brandweerclub pakt het heel 
grondig aan: drie schilderen en twee houden het verkeer in 
de gaten. Ze zijn lekker op dreef en hebben al een aantal 
zebrapaden geschilderd, als plotseling de auto van de 
moeder van Anna, tevens de burgemeester van Zummel, 
voor hun neus stopt. Haar gezicht staat op onweer als ze 
uitstapt. Geschrokken kijken de kinderen elkaar aan. Zo 
boos hebben ze de burgemeester nog nooit gezien…

Feiten:
-  Op welke plekken maakt De 

Brandweerclub de zebrapaden?
-  Wat roepen ze als er een auto 

aankomt? 

Beleving:
-  Vind jij zebrapaden belangrijk? 

Welke kleur zou jij ze geven?

4. De meeste inwoners van Zummel zijn blij met de nieuwe 
zebrapaden, maar de moeder van Anna is dat zeker niet. 
Vandalisme vindt ze het, en bovendien niet wettig. De 
kinderen proberen aan haar uit te leggen dat ze vanwege 
het bijna-ongeluk van opa wilden helpen om Zummel 
veiliger te maken, maar ze is te boos om te luisteren.  
Als ze met de kinderen naar Station Zuid rijdt om met  
de ouders van Max en Flo te overleggen over hoe alles 
schoongemaakt kan worden, doet oma de deur open. De 
ouders van Max en Flo zijn naar het ziekenhuis vertrokken 
omdat de bevalling is begonnen.

Feiten:
-  Wat voor een naam hebben 

Zummelaren bedacht voor de 
roze zebrapaden?

-  Waarom vraagt Max of De Brand-
weerclub komt logeren?

Beleving:
-  Ook graffitispuiters verven 

muren en straten. Vind jij dat 
oké? Of vind je het vandalisme? 
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5. Dankzij het nieuws over de bevalling zakt de boosheid van 
de moeder van Anna weg. Ze ziet samen met opa en oma 
zelfs de humor van de actie met de roze zebrapaden wel 
van in, maar besluit desalniettemin om een schoonmaak-
ploeg aan het werk te zetten om ze te verwijderen. Als 
iedereen vertrokken is, schilderen opa en oma samen met 
Max en Flo de babykamer af: appeltjesgroen. Iedereen is 
gespannen vanwege de bevalling. Opa en oma blijven in 
Station Zuid logeren zodat de tweeling niet alleen is, maar 
Max en Flo doen geen oog dicht. Ze hopen maar dat alles 
goed gaat. Dan gaat de deur open en oma steekt haar 
hoofd om de hoek. Ze vraagt of Max en Flo al slapen...

Feiten:
-  Waarom kunnen de roze zebra-

paden niet blijven volgens de 
burgemeester?

-  Wie krijgt de opdracht om alles 
schoon te gaan maken? 

Beleving:
-  Ben jij thuis geboren of in het 

ziekenhuis? Wat hebben je 
ouders je verder verteld over 
toen jij geboren werd?

6. Omdat Max en Flo van de spanning niet kunnen slapen, 
mogen ze van oma en opa naar beneden komen. Ze halen 
herinneringen op aan de geboorte van Max en Flo. Als 
uiteindelijk het verlossende telefoontje komt is iedereen 
dolblij: er is toch een zusje geboren en ze heet Teuntje!  
De volgende dag staat de rest van De Brandweerclub al 
vroeg op de stoep van Station Zuid. Ze schuiven aan bij  
het ‘beschuit met muisjes-ontbijt’ en vertellen wat er 
aan de hand is in Zummel: de schoonmaakploeg is bezig 
met het schoonmaken van de zebrapaden. Dat gaat 
heel makkelijk, want het is waterverf. Maar doordat het 
verkeer erdoorheen rijdt, waaieren de wielen alle roze 
verf verder uit over de wegen en de hele Voorstraat is al 
lichtroze. De Brandweerclub is het erover eens dat er geen 
mooiere ontvangst te bedenken is voor Teuntje. Niet veel 
later komen de ouders van Max en Flo thuis met Teuntje. 
Iedereen mag haar even vasthouden. De moeder van Anna 
komt ook nog even langs en vertelt dat opa inderdaad 
gelijk heeft: er zijn veel klachten over de verkeersvei-
ligheid. Ze heeft daarom besloten dat er verkeersdrempels 
komen in de Voorstraat. Heel gewone grijze drempels...

Feiten:
-  Wat namen de opa en oma 

van Max en Flo mee naar het 
ziekenhuis toen de tweeling 
geboren werd? 

-  Hoe komt het dat de straten in 
Zummel roze zijn?

Beleving:
-  Vind jij het leuk om een pasge-

boren baby vast te houden of 
juist niet? 
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Mevrouw Piep 

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo zijn blij hun nieuwe zusje Teuntje en willen 
met van alles helpen, maar dat hoeft niet. Er komt een 
kraamhulp. Het blijkt een strenge dame te zijn in een wit 
verpleegstersuniform die luistert naar de naam mevrouw 
Pierpengaard. Als Max en Flo horen dat ze maar liefst twee 
weken blijft, zijn ze niet blij.

Feiten:
-  Wat doet een kraamhulp? 
-  Hoe heet de kraamhulp van de 

familie Boenders?

Beleving:
-  Stel dat er een kraamhulp bij 

jullie thuis was, welke klusjes 
die je zelf niet leuk vindt, zou je 
haar graag laten doen? 

2. Rust, reinheid en regelmaat is het adagium van de 
kraamhulp, mevrouw Pierpengaard, door de kinderen 
ongedoopt tot mevrouw Piep. Tot groot ongenoegen van 
Max en Flo, die zich ernstig in hun vrijheid beknot voelen. 
De rest van De Brandweerclub mag niet komen spelen 
omdat ze natgeregend zijn, en zelf mogen ze vanwege 
de regen niet naar buiten. Hun moeder ligt te rusten en 
hun vader wordt voortdurend erop uitgestuurd om bood-
schappen te doen. Er zit maar één ding op, besluiten Max 
en Flo: ze moeten ontsnappen.

Feiten:
-  Wat vindt mevrouw Pierpengaard 

belangrijk? Rust, reinheid en... ?
-  Waarom mag Flo geen jam op 

haar boterham doen?

Beleving:
-  Wat eet jij het liefst op je brood? 

Heb je een top 3 van lievelings-
beleg of heb je één favoriet? 

3. Op een onbewaakt ogenblik sluipen Max en Flo via de ach-
terdeur het huis uit. Heel hard rennen ze zonder jas door 
de regen weg. Nog nooit hebben ze zich zo vrij gevoeld. 
Ze gaan meteen naar Tjeng en samen met hem halen ze 
Anna en Melvin op. De Brandweerclub is weer compleet en 
ze gaan naar de Zummelse Waard om Billie uit te laten. 
Als Billie van ze wegrent en niet terugkomt, gaan ze dwars 
door de weilanden achter hem aan. Als ze bij een brede 
sloot komen, springt iedereen er overheen. Behalve Max. 
Hij kan niet zo goed springen en aarzelt een ogenblik. Dan 
neemt hij een flinke aanloop...

Feiten:
-  Waarom proppen Max en Flo 

kleren onder de lakens van hun 
bed?

-  Waarom gaan ze naar de 
Zummelse Waard?

Beleving:
-  Stel jij wilt ontsnappen en je wilt 

dat niemand je vindt. Waar zou 
jij dan naartoe gaan?

4. Max is in de sloot beland en zit vol met kroos en modder. 
Bij een poging om Max te redden glijdt ook Tjeng de sloot 
in, vervolgens Anna en uiteindelijk ligt de hele Brand-
weerclub, inclusief Billie, in de sloot te spartelen. Ze hebben 
enorm veel lol met hun nieuw ontdekte sport ‘Slootje 
zwemmen’, totdat Anna na een poosje zegt dat ze weer 
huiswaarts moeten keren. Max en Flo zijn op slag ongerust. 
Thuis is mevrouw Piep en wat zal zij ervan zeggen als ze de 
tweeling zo ziet?

Feiten:
-  Wie is de eerste die Max probeert 

te redden?
-  Hoe gaat Melvin het water in?

Beleving:
-  Waar zwem jij het liefst? In een 

zwembad, een meer of in zee? 
Waarom? 
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5. Op weg naar huis zijn ze, doorweekt en vies als ze zijn na 
het avontuur in de sloot, een hele verschijning in Zummel. 
Onderweg komen ze de vader van Max en Flo tegen, die 
boodschappen aan het doen is. Hij dirigeert de kinderen 
meteen naar Station Zuid, waar mevrouw Piep ontzet 
naar de vieze kinderen kijkt. Als ze tekeer gaat tegen de 
kinderen grijpt de vader van Max en Flo in. Hij relativeert 
de boel door te stellen dat een beetje bacteriën goed zijn 
voor de weerstand, en dat kleren er zijn om vlekken in 
te maken. Met de brandweerspuit spuit hij de kinderen 
schoon. Dat kan mevrouw Piep wel waarderen.

Feiten:
-  Wat zegt de vader van Max en 

Flo over de bacteriën?
-  Het water uit de brandweerspuit 

is koud. Wat moeten ze daarom 
doen van de vader van Max en 
Flo?

Beleving:
-  Hoe warm is jouw douchewater 

altijd? Heet, warm of lauw? 
Neem jij weleens een koude 
douche?

6. De rest van De Brandweerclub heeft oude kleren van Max 
en Flo aan terwijl hun eigen kleren gewassen worden. 
Samen zitten ze aan de keukentafel beschuit met muisjes 
te eten en de stemming is aanzienlijk verbeterd. Omdat 
ze schoon zijn mogen Anna, Tjeng en Melvin eindelijk van 
mevrouw Piep naar de baby kijken. Als ze laat zien hoe je 
een luier verschoont, spuit Teuntje een straal poep over 
haar schort. Ze heeft er nog nooit zo vies uitgezien, maar 
ze kan er gelukkig mee lachen want het is puur natuur, net 
als slootje zwemmen. 

Feiten:
-  Waarom mogen Anna, Tjeng en 

Melvin nu wel naar Teuntje kijken 
van mevrouw Piep? 

-  Anna wiegt Teuntje heen en 
weer alsof ze dat al heel vaak 
heeft gedaan. Hoe heeft ze dat 
geoefend?

Beleving:
-  Wat is het vieste dat jij ooit 

geroken hebt?


