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1. Eiershampoo

dinsdag 21 augustus 16.00 uur

‘Daan, stop daar onmiddellijk mee!’

Daan kijkt verschrikt om. Het gezicht van zijn moeder staat op onweer. 

‘Hoe vaak heb ik al gezegd dat je daarmee moet stoppen?’

Daan zucht en schudt het hoofd. Hij weet dat zijn mama boos wordt als hij een strik aan de staart 

van Poes knoopt. Toch vindt Daan dat het Poes leuk staat, die roze strik.

‘Kun je niet beter wat buiten gaan spelen? Het is mooi weer en jij zit alweer binnen! 

Ga eens kijken of Hip nog niet gelegd heeft.’

Daan gaat met sloffende voeten de tuin in.

‘Hip, waar ben je? Hiiiip!!’

Daan ziet de kip nergens lopen. Vreemd, denkt hij. Anders loopt ze altijd in het bosje rododendrons 

achteraan in de tuin.

Zou er iets gebeurd zijn met de kip? Hij is nu vlakbij het hok van Hip. 

‘Hip?!’
Daan ziet plots iets bewegen in het hok van Hip.

‘Ha, daar ben je’, zegt hij. ‘Leg maar vast een ei, kipje van me, want mama heeft er een van je nodig.’

Ziet hij daar nog iets bewegen achter in het hok? Daan schrikt en zet een stap achteruit.

Zit er nog een ander dier in Hips hok? Voetje voor voetje sluipt Daan dichterbij. Hij ziet opnieuw 

iets bruins bewegen in het hok van Hip. Wat kan dat nu toch zijn?

Daan knijpt zijn ogen tot spleetjes. Heel langzaam schuift hij nog een stap dichter naar het hok. Ziet 

hij dat goed? Nee, dat kan toch niet!

Hip zit helemaal niet alleen in haar hok. Ze heeft bezoek gekregen van een groot, bruin dier. Het 

is Leffe, de Berner Sennenhond van de buren. Een kip en een hond samen in één hok. Kan dat wel?

Hip is zo stil dat Daan haar niet kan horen. Daan denkt: ze zal toch niet…

Maar Leffe likt de kop van Hip en Hip lijkt dat best fijn te vinden. 

Daan staat voor het hok. Hip en Leffe kijken hem beduusd aan.

‘Maar Leffe, wat zie je er vies uit’, zegt Daan. ‘Je kop zit helemaal onder de kippenpoep!’

Daan kijkt rond in het hok. Hip heeft een ei gelegd.

‘Aha, Leffe, we zullen je haar eens goed wassen’, zegt Daan ernstig. ‘Mijn mama gebruikt altijd 

eiershampoo, dat is goed voor het haar.’

Daan tikt het ei tegen de rand van de voederbak waardoor het breekt. Voorzichtig giet hij het ei uit 

over Leffes kop. Het dier kijkt heel vreemd maar verroert geen vin. Daan smeert het ei flink in de 

vacht van Leffe. Het stinkt verschrikkelijk want er zit ook nog kippenpoep tussen het ei.

‘En nu mooi blijven zitten’, zegt Daan. ‘Ik ga water halen om alles netjes af te spoelen.’

Maar wanneer Daan terugkeert met het water, zit Hip alleen in haar hok.

‘Waar is Leffe?’ vraagt Daan.

Hip zegt alleen maar: ‘Tok tok tok…’

uit Het geheime kistje

Frank Pollet – Deltas
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De tekst die je net hebt gelezen is het eerste hoofdstukje uit het boek Het geheime kistje, maar eigenlijk 

is dit eerste hoofdstuk al een verhaaltje op zich. 

De tekst heeft duidelijk een begin of inleiding, een midden en een einde of slot. 

Frank Pollet gaf dit verhaaltje een open einde. Hij vertelt immers niet precies hoe Daans avontuur af-loopt. Als lezer kun je wel vermoeden dat mama misschien wel boos is geworden. Waarom zou ze boos  worden? Wat is er fout gegaan?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Frank Pollet maakt zijn verhaal spannend. Hij geeft je namelijk al snel het gevoel dat er vandaag iets 

vreemds aan de hand is met Hip. Welk stukje tekst maakt voor het eerst duidelijk dat er misschien iets 

is gebeurd met de kip?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Daan ontdekt de kip in haar hok, maar onmiddellijk daarna zit er weer wat spanning in het verhaal. Hoe komt dat?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dialogen of korte gesprekken maken een verhaal levendig. 

Waaraan kun je in dit verhaal zien wanneer iemand iets zegt?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

t e ih ro e
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Enkele tips

-  Kijk goed naar de opbouw van het verhaal van Frank Pollet en ga op dezelfde manier 

te werk.

-  Welke avonturen heb je zelf al beleefd? Welk kattenkwaad heb je al uitgehaald? 

Misschien vind je in je eigen leven wel een ideetje voor je verhaal.

-  Gebruik korte, duidelijke zinnen.

-  Laat de mensen in je verhaal af en toe spreken. Gebruik aanhalingstekens!

OPDRACHT 1
Het gebeurt wel vaker dat Daan dingen doet die hij eigenlijk maar beter niet kan doen. Kun jij 
bedenken wat Daan op woensdag 22 augustus uitspookt? Het begin krijg je cadeau, de rest mag je 
zelf verzinnen…

Denk voor je begint te schrijven goed na over wat er in jouw verhaal gaat gebeuren. 
Gebruik de volgende vragen als hulp:
- Gaat Daan naar buiten of blijft hij binnen?
- Wie speelt er naast Daan nog een rol in je verhaal: een dier of meerdere dieren? Andere mensen?
- Wat loopt er mis? Wat zal Daan verkeerd doen?
- Wordt je verhaal spannend?
- Hoe loopt het af?

Schrijf je idee in enkele korte zinnetjes op.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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OPDRACHT 2: schrijf nu je volledige verhaal uit.

woensdag 22 augustus 14.00 uur
‘Daan, stop daar onmiddellijk mee!’
Daan weet wat er nu gaat volgen. Haar stem klinkt geërgerd.
Mama is boos en zo meteen zal ze zeggen dat hij buiten moet gaan spelen.
Daan kijkt Poes aan. Hij knoopt de strik rond haar staart los.

Rond je verhaal mooi af. Al mag je 
slot, net als bij Frank Pollet, nog 
wel een tikje geheimzinnig zijn.

Rond je verhaal mooi af. Al mag je 
slot, net als bij Frank Pollet, nog 
wel een tikje geheimzinnig zijn.
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dinsdag 21 augustus 16.00 uur

‘Daan, stop daar onmiddellijk mee!’

Daan kijkt verschrikt om. Het gezicht van zijn moeder staat op onweer. 

‘Hoe vaak heb ik al gezegd dat je daarmee moet stoppen?’

Daan zucht en schudt het hoofd. Hij weet dat zijn mama boos wordt als hij een strik aan de staart 

van Poes knoopt. Toch vindt Daan dat het Poes leuk staat, die roze strik.

‘Kun je niet beter wat buiten gaan spelen? Het is mooi weer en jij zit alweer binnen! 

Ga eens kijken of Hip nog niet gelegd heeft.’

Daan gaat met sloffende voeten de tuin in.

‘Hip, waar ben je? Hiiiip!!’

Daan ziet de kip nergens lopen. Vreemd, denkt hij. Anders loopt ze altijd in het bosje rododendrons 

achteraan in de tuin.

Zou er iets gebeurd zijn met de kip? Hij is nu vlakbij het hok van Hip. 

‘Hip?!’
Daan ziet plots iets bewegen in het hok van Hip.

‘Ha, daar ben je’, zegt hij. ‘Leg maar vast een ei, kipje van me, want mama heeft er een van je nodig.’

Ziet hij daar nog iets bewegen achter in het hok? Daan schrikt en zet een stap achteruit.

Zit er nog een ander dier in Hips hok? Voetje voor voetje sluipt Daan dichterbij. Hij ziet opnieuw 

iets bruins bewegen in het hok van Hip. Wat kan dat nu toch zijn?

Daan knijpt zijn ogen tot spleetjes. Heel langzaam schuift hij nog een stap dichter naar het hok. Ziet 

hij dat goed? Nee, dat kan toch niet!

Hip zit helemaal niet alleen in haar hok. Ze heeft bezoek gekregen van een groot, bruin dier. Het 

is Leffe, de Berner Sennenhond van de buren. Een kip en een hond samen in één hok. Kan dat wel?

Hip is zo stil dat Daan haar niet kan horen. Daan denkt: ze zal toch niet…

Maar Leffe likt de kop van Hip en Hip lijkt dat best fijn te vinden. 

Daan staat voor het hok. Hip en Leffe kijken hem beduusd aan.

‘Maar Leffe, wat zie je er vies uit’, zegt Daan. ‘Je kop zit helemaal onder de kippenpoep!’

Daan kijkt rond in het hok. Hip heeft een ei gelegd.

‘Aha, Leffe, we zullen je haar eens goed wassen’, zegt Daan ernstig. ‘Mijn mama gebruikt altijd 

eiershampoo, dat is goed voor het haar.’

Daan tikt het ei tegen de rand van de voederbak waardoor het breekt. Voorzichtig giet hij het ei uit 

over Leffes kop. Het dier kijkt heel vreemd maar verroert geen vin. Daan smeert het ei flink in de 

vacht van Leffe. Het stinkt verschrikkelijk want er zit ook nog kippenpoep tussen het ei.

‘En nu mooi blijven zitten’, zegt Daan. ‘Ik ga water halen om alles netjes af te spoelen.’

Maar wanneer Daan terugkeert met het water, zit Hip alleen in haar hok.

‘Waar is Leffe?’ vraagt Daan.

Hip zegt alleen maar: ‘Tok tok tok…’

uit Het geheime kistje

Frank Pollet – Deltas

1. Eiershampoo
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[antwoorden]



De tekst die je net hebt gelezen is het eerste hoofdstukje uit het boek Het geheime kistje, maar eigenlijk 

is dit eerste hoofdstuk al een verhaaltje op zich. 

De tekst heeft duidelijk een begin of inleiding, een midden en een einde of slot. 

Frank Pollet gaf dit verhaaltje een open einde. Hij vertelt immers niet precies hoe Daans avontuur af-loopt. Als lezer kun je wel vermoeden dat mama misschien wel boos is geworden. Waarom zou ze boos  worden? Wat is er fout gegaan?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Frank Pollet maakt zijn verhaal spannend. Hij geeft je namelijk al snel het gevoel dat er vandaag iets 

vreemds aan de hand is met Hip. Welk stukje tekst maakt voor het eerst duidelijk dat er misschien iets 

is gebeurd met de kip?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Daan ontdekt de kip in haar hok, maar onmiddellijk daarna zit er weer wat spanning in het verhaal. Hoe komt dat?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dialogen of korte gesprekken maken een verhaal levendig. 

Waaraan kun je in dit verhaal zien wanneer iemand iets zegt?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

t e ih ro e

Terwijl Daan water ging halen, is de hond weggelopen, maar hij zat nog vol kippenpoep en ei.

Hij is dus misschien wel stinkend bij de buren aangekomen.

Daan ziet de kip nergens lopen. Vreemd, denkt hij. Anders loopt ze altijd in het bosje 

rododendrons achteraan in de tuin. 'Hip?!' Zou er iets gebeurd zijn met de kip?

Daan ziet nog iets bewegen in het hok. Hij weet niet onmiddellijk wat het is.

Er worden aanhalingstekens gebruikt.
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Enkele tips

-  Kijk goed naar de opbouw van het verhaal van Frank Pollet en ga op dezelfde manier 

te werk.

-  Welke avonturen heb je zelf al beleefd? Welk kattenkwaad heb je al uitgehaald? 

Misschien vind je in je eigen leven wel een ideetje voor je verhaal.

-  Gebruik korte, duidelijke zinnen.

-  Laat de mensen in je verhaal af en toe spreken. Gebruik aanhalingstekens!

OPDRACHT 1
Het gebeurt wel vaker dat Daan dingen doet die hij eigenlijk maar beter niet kan doen. Kun jij 
bedenken wat Daan op woensdag 22 augustus uitspookt? Het begin krijg je cadeau, de rest mag je 
zelf verzinnen…

Denk voor je begint te schrijven goed na over wat er in jouw verhaal gaat gebeuren. 
Gebruik de volgende vragen als hulp:
- Gaat Daan naar buiten of blijft hij binnen?
- Wie speelt er naast Daan nog een rol in je verhaal: een dier of meerdere dieren? Andere mensen?
- Wat loopt er mis? Wat zal Daan verkeerd doen?
- Wordt je verhaal spannend?
- Hoe loopt het af?

Schrijf je idee in enkele korte zinnetjes op.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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OPDRACHT 2: schrijf nu je volledige verhaal uit.

woensdag 22 augustus 14.00 uur
‘Daan, stop daar onmiddellijk mee!’
Daan weet wat er nu gaat volgen. Haar stem klinkt geërgerd.
Mama is boos en zo meteen zal ze zeggen dat hij buiten moet gaan spelen.
Daan kijkt Poes aan. Hij knoopt de strik rond haar staart los.

Rond je verhaal mooi af. Al mag je 
slot, net als bij Frank Pollet, nog 
wel een tikje geheimzinnig zijn.

Rond je verhaal mooi af. Al mag je 
slot, net als bij Frank Pollet, nog 
wel een tikje geheimzinnig zijn.
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