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Verrassing 

Samenvattingen Luistervragen

1. De Bravo Charlie-band is serieus aan het repeteren 
geslagen omdat meester Hans heeft gevraagd of ze willen 
optreden op het eindfeest. Maar het loopt niet lekker. Dan 
is er weer een gitaar vals, heeft Anna de verkeerde blad-
muziek voor haar neus of heeft Tjeng opeens een kikker in 
zijn keel. Melvin ergert zich aan de gang van zaken en zijn 
humeur wordt er niet beter op als Teuntje de garage bin-
nenkomt en de boel verstoort. Hij mept er een woedende 
solo uit op zijn drumstel, waarop de moeder van Max en 
Flo komt vragen of het wat zachter kan, want ze is dit 
weekeind hard aan het studeren voor een cursus van de 
brandweer. Dat is een goede tip, want zodra ze zachter 
gaan spelen, loopt alles veel beter. 

Feiten:
-  Waarom is de Bravo Charlie-band 

druk aan het repeteren?
-  Waarom mogen ze niet hard 

spelen van de moeder van Max 
en Flo?

Beleving:
-  Als jij iets aan het oefenen bent 

en het lukt niet, wat doe je dan?

2. Max, Flo en de andere leden van de Bravo Charlie-club 
hebben een paar dagen vrij van school en willen die 
gebruiken om flink te oefenen met de band. Omdat de 
moeder van Max en Flo een paar dagen op cursus is en 
hun vader gewoon moet werken, bieden ze aan om op 
Teuntje te passen. Dat gaat prima. De band repeteert 
en Teuntje ligt te slapen. Totdat ze wakker wordt en een 
enorme poepluier blijkt te hebben. Tot grote ergernis 
van Flo weigert Max om mee te helpen met verschonen. 
Gelukkig draait Anna haar hand er niet voor om. Ze is dol 
op Teuntje, en bovendien is ze flink verkouden, zodat ze 
de stank niet ruikt. Als ze klaar is met het verschonen, 
bedenkt ze dat het hoog tijd wordt dat ze Teuntje zindelijk 
gaan maken. 

Feiten:
-  Waarom moet de moeder van 

Max en Flo een par dagen weg?
-  Waarom vindt Anna het geen 

probleem om de luier te ver-
schonen? 

Beleving:
-  Zou jij later een baantje als 

babysitter willen om bij te 
verdienen? Wat zijn de voor- en 
nadelen van dat baantje?   

3. Al twee dagen probeert de club om Teuntje zindelijk te 
maken. Ze heeft geen luier meer om, maar een onder-
broekje aan en de club loopt met potjes en pannetjes 
achter haar aan. Het is nog geen succes, maar Max en 
Flo zetten door, want een zindelijke Teuntje moet een 
verrassing zijn voor als hun moeder terugkomt van haar 
cursus. Als ze met zijn allen Billie aan het uitlaten zijn,  
gaat Teuntje ineens op haar hurken in een weiland zitten  
en laat een klein bruin drolletje achter. ‘Teuntje poep!’ roept 
ze trots, en daar moeten ze allemaal vreselijk om lachen. 

Feiten:
-  Waarom weet Tjeng hoe je een 

was moet draaien?
-  Waarom heeft Melvin een plastic 

zakje bij zich?

Beleving:
-  Je moet veel geduld hebben 

om een klein kind zindelijk te 
maken. Heb jij veel of weinig 
geduld? Wanneer verlies jij je 
geduld? 

4. Het is zover: de moeder van Max en Flo moet haar examen 
Brand Meester en Gevaarlijke Stoffen doen. Als ze vertrekt 
vraagt de vader van Max en Flo of ze die dag weer op 
Teuntje kunnen passen, omdat hij onverwacht toch moet 
werken. De club baalt ervan want met Teuntje erbij kunnen 
ze niet repeteren. En met het zindelijk maken schiet het 
ook al niet op. Om de zindelijkheidstraining te bespoedigen 
belooft Anna aan Teuntje dat ze mee mag doen met de 
band op haar oude trommel zodra ze op de wc gaat. Daar 
is Teuntje wel gevoelig voor, en uiteindelijk doet ze een 
plas op de wc, nét op het moment dat de moeder van Max 
en Flo thuis komt na afloop van het examen. Hun moeder 
is blij verrast en ze sluiten de dag af met een heerlijke 
repetitie. Teuntje speelt mee met de band en ze is zo trots 
dat ze niet meer wil ophouden met trommelen, ook niet als 
ze moet plassen…

Feiten:
-  Wat mag Teuntje van Anna zodra 

ze op de wc gaat?
-  Waarom blijven de jongens zo 

lang weg als ze de trommel gaan 
halen? 

Beleving:
-  Ben jij zenuwachtig als je een 

toets moet maken? Hoe merk je 
dat? 
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Grootebroek 

Samenvattingen Luistervragen

1. Het gaat goed met de Bravo Charlie-band. De kinderen 
kunnen al vier nummers spelen en ze zien het optreden op 
het schoolfeest vol vertrouwen tegemoet. Als Max oppert 
dat ze ook zelf liedjes moeten gaan bedenken, vertelt Flo 
dat ze daar al mee bezig is. Ze heeft al een deel van de 
tekst van een eigen nummer klaar. Het nummer heet ‘Beste 
vrienden voor altijd’ en gaat over de band en dat ze beste 
vrienden zijn en blijven. Ze leest de tekst voor en Tjeng, 
Max en Melvin zijn super enthousiast en zelfs een beetje 
ontroerd. Alleen Anna reageert niet en vertrekt naar huis. 
Als Flo achter haar aan rent komt het hoge woord eruit. 
Met tranen in haar ogen vertelt Anna dat ze helemaal 
geen beste vrienden voor altijd kunnen zijn omdat ze gaat 
verhuizen. 

Feiten:
-  Hoe heet het nummer dat Flo 

geschreven heeft?
-  Waarom reageert Anna zo 

vreemd op het lied?

Beleving:
-  Welk effect hebben liedjes op 

jou? Word jij weleens verdrietig 
van een bepaald liedje of juist 
heel vrolijk? 

2. De moeder van Anna heeft gesolliciteerd op een burge-
meesterspost in Grootebroek, een plaats 250 kilometer 
verderop. Anna is er heel verdrietig over omdat ze niet weg 
wil uit Zummel. De rest van de club probeert haar gerust 
te stellen door te zeggen dat het nog lang niet zover is. 
Anna’s moeder moet immers nog op sollicitatiegesprek en 
misschien wordt ze wel niet aangenomen. Maar dat is een 
schrale troost want volgens Anna is het slechts een kwestie 
van tijd. Haar moeder is gewoon goed, die wordt altijd 
aangenomen. Totdat Melvin oppert dat een sollicitant die te 
laat komt, de baan nooit krijgt… 

Feiten:
-  Waarom wil de moeder van Anna 

burgemeester van Grootebroek 
worden?

-  Anna’s moeder doet altijd alles 
perfect volgens de club. Waar 
blijkt dat uit?

Beleving:
-  Wat zou jij het meest missen  

als je ging verhuizen?

3. Melvin heeft samen met Max en Tjeng een plan heeft 
bedacht om Anna’s moeder te laat op haar sollicitatiege-
sprek te laten komen. Ze weten dat Anna’s moeder altijd 
door haar chauffeur vervoerd wordt, en fingeren daarom 
een ongeluk om oponthoud te veroorzaken. Zodra de 
burgemeestersauto eraan komt, gaat Melvin op straat 
liggen met zijn crossfiets half over zich heen. De auto 
stopt inderdaad, maar het is niet de moeder van Anna 
die uitstapt, maar haar chauffeur. Als Anna ontdekt wat 
ze geprobeerd hebben, vertelt ze dat haar moeder allang 
in Grootebroek is. Ze ging heen met de trein en haar 
chauffeur zou haar alleen ophalen. Het plan is mislukt,  
het sollicitatiegesprek is gewoon doorgegaan. 

Feiten:
-  Waarom staat Tjeng als spion  

bij het gemeentehuis?
-  Hoe is de moeder van Anna  

naar Grootebroek gegaan?

Beleving:
-  Lijkt jou dat wel wat, een auto 

met chauffeur? Waar zou hij je 
overal naartoe moeten brengen?

4. Anna komt te laat op de vaste repetitieavond van de band 
maar ze heeft een goed excuus want haar moeder is aan-
genomen in Grootebroek, en dat moesten ze vieren met 
een etentje. Anna vindt er niks aan, maar haar moeder is 
superblij. Melvin is woest, hij wil Anna niet kwijt en ook 
de rest van de club is ontdaan. Max probeert de boel op 
te vrolijken en speelt het muziekje dat hij bedacht heeft 
bij Flo’s ‘Beste vrienden voor altijd’-tekst. Flo wil er niks 
van weten, maar Max vindt het onzin. Je kan altijd beste 
vrienden blijven, ook als je niet meer in hetzelfde dorp 
woont, je moet alleen iets meer je best doen. Uiteindelijk 
sluit de rest zich hierbij aan. Bij de jaarafsluiting brengen 
ze vol overgave hun lied ten gehore en Anna voelt pijn en 
geluk tegelijk. Pijn omdat sommige dingen voorbij gaan,  
en geluk omdat ze beste vrienden zijn, voor altijd. 

Feiten:
-  Waarom is Anna te laat op de 

repetitieavond?
-  Welke manieren bedenkt de club 

om toch contact te houden met 
Anna?

Beleving:
-  Heb jij familie of een vriend of 

vriendin die ver weg woont? 
Op welke manier houden jullie 
contact? 


