
DE BOOM DER

VERSTOPPLAATS

-maart 2018

Beste mensjesS,

Voor schooltijd zat ik in een boom toen de bel gin, ging ik naar binnen. Ik zat te "

Leren en te leren.… ‚

an school, ik wilde graag verstoppertje spelen. Toen de zoeker

ging tellen, zocht ik een verstopplek. Ik zag een boom die bedekt was met bladeren.

Ik rende er meteen naartoe ik klom erin ik maakte per ongeluk een tak kapot. De

boom zij AUU! Wat is de wereld toch wreed!

 

 

 

  

   

 

  

   

 

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

  

 

  

  

  

totdat ik vrij was V

” Kan ik wat doen voor je? Ja! Zei de boom.

s niet extra gedaan.

op zak. Ik lijmde hem er

v' Ik had gelukkig no8 ljm bij me

inuutje was ik klaar met het lijmen. Zo, klaar! Dankjewel,

eer verder. Toen ìk boven was, was de teller klaar met

ken. Ik zei: niet doen anders

oen, ik heb nog steeds pijn aan

|k zei “oh sorry dat wa

“Lijm hem er weer aan

weer aan. Na ruwweg een m

zei de boom. Oké nu ga ikw

tellen. De boom begon te bewegen en lawaai te ma

verraad je me nog. Sorry maar daar \an ik niks aan d

mijn tak. Zucht..… wat kan ik nou weer voor je betekenen? Niks zei de boom, Niks!

Of. Ja! Toch wel. Kun je er misschien een pijnstiller Op Leggen? Ja hoor, ikheber

nog 1tje. Mijn \aatste die ik altijd op voorraad had, voor het geval dat ik het nodig

had. Ik legde hem erop: Heel even later waS de pijntjes weg. De zoeker had iedereen

er al bij, behalve mij. Later zei de zoeker kom maar uit! Ik kan je niet vinden! Ik

\kwam eruit en ik zei Yo. De zoeker zei: Waar zat je toch? Geheimpje. Opeens kwam

mijn moeder mij ophalen en zei: kom je? dan gaan we eten en dan ga je naar bed.

  

   

    

    

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

Die volgende ochtend kwam ik terug bij de boom, ik zag daar opeens menden
j nee niet doen dat

met een bijl inde handen ze wilden de boom omhakken! Ik zei

is mijn vriendje. VRIENDJE? Heb je wel eens vrienden onderkruipsel? En wie is

jouw vriendje dan? D-die b-bo-boom. WAT? DIE BOOM? Heh, heh. Dan heb je mooi

pech (vrìendje)_ I hak nu mooi die boom om maakt niet uit os het een vriendje is

van jou KIND! NEEEL Ik smeek je, niet doen!!! En waarom zal ik naar jou luisteren

onderdeurtje? O-omdat... JULLIE GEEN APVERGUNNING HEBBEN MISSCHIEN? Een

kapvergunnìng? Die heb ik niet nodig! Ik hak gewoon alles om wat ik wil en zie!

Dus hou je mond en 83 weg! Intussen lep er een vriend rond van mij, en hoorde

alles war de Meneer Zei. Mijn vriend belde de politie omdat hij hoorde dat hij geen

kapvergunning heeft.

3 minuten later waS de politie bij de plek. HALT! POLITIE! GEEF JE OVER! Wat? Wie?it hij weten dat ik hier was? Wat?

Hoe? Waar?.…. HIER! Zei ?

Wasereen vriend van jou? Blijkbaar, zei ik! Nu ben je er GLOEIEND BĲ! De politie

nam hem mee naar het politiebureau- Ik ging nog effe met de boom praten- De

boom zei, DANKJEWEL! Je hebt mijn Leven gered! Natuurlijk zei ik, vrienden helpen

elkaar! Nou, eind goed al goed!!

Eindel!
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