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Er was eens een klein meisje 
dat door iedereen Roodkapje 

werd genoemd. Ze ging haar zieke 
oma broodjes brengen. ‘Wees 

voorzichtig,’ zei haar moeder tegen 
haar, ‘Het bos kan gevaarlijk 

zijn.’ Roodkapje pakte de 
mand en ging op pad. 

Plotseling versperde een 
angstaanjagende wolf haar 

de weg. ‘Goedemorgen, lief 
meisje, waar ga jij heen, zo 
helemaal alleen?’ vroeg hij. 
‘Ik ben op weg naar mijn 

oma, ze woont in een klein huisje 
aan de andere kant van het bos.’ 

De wolf stelde een 
wedstrijdje 
voor: wie 
het eerste 

bij oma was, 
won een prijs. 
Maar de wolf 
bedroog haar: 
hij nam een 

kortere route, 
kwam als eerste 

aan, klopte 
op de deur, 

deed alsof hij 
Roodkapje was 
en at in één hap 

grootmoeder op. Nadat hij haar 
kleren had aangetrokken, glipte 

hij onder de dekens. 

Rood kapje  Rood kapje  
en de wolfen de wolf
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Toen Roodkapje binnenkwam 
en oma eens goed aankeek, 
zei ze: ‘Wat heeft u grote 
ogen!’ ‘Zo kan ik je beter 

bekijken,’ antwoordde 
de wolf. ‘En wat een grote 

oren!’ ‘Zo kan ik je beter 
horen.’ ‘En wat een grote 
mond heeft u!’ Met een 

sprong at de wolf  
Roodkapje op en toen 

viel hij in slaap. Een jager 
kwam voorbij en hoorde 
de wolf snurken. Toen hij 

De wolf  De wolf  
en de jageren de jager

begreep wat er gebeurd was, 
maakte hij meteen zijn buik 

open en redde hij oma en 
haar kleindochter! Nu wist 

Roodkapje het zeker: je moet 
altijd naar je moeder luisteren.

Elke nacht veranderde Marco’s slaapkamer 
in een magische tunnel die naar fantastische 
werelden leidde. Op een avond, toen de deur 

achter hem werd gesloten, bevond Marco zich 
in de stad van de piraten: de woeste kapitein 

Morgan had 
zijn zusje 

ontvoerd! 

Het jongetje daagde  
hem uit voor een duel  

en versloeg hem in één klap door 
hem te ontvluchten. Marco en 

zijn zus keerden terug naar hun 
slaapkamer en gingen lekker slapen.

Marco’s reisMarco’s reis
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Er was eens een moedereend die haar eieren uitbroedde. Op een 
mooie dag begonnen ze uit te komen en kwamen er prachtige 

eendjes uit, maar 
het grootste ei was 
nog heel! Na een 
paar dagen brak 
ook deze open 

en kwam er een 
groot en lelijk 
eendje uit. 

Moedereend 
nam hem 

onmiddellijk 

mee naar de 
vijver om te zien 
of de nieuweling 
kon zwemmen, 

en tot haar grote 
verrassing was 
het kleintje een 

natuurtalent!

De tijd ging voorbij, maar 
niemand wilde met het lelijke 

eendje spelen, en de arme 
ziel ging weg om de winter 

in zijn eentje door te brengen. 
Toen de lente kwam gebeurde 
er iets bijzonders: het lelijke 
eendje zag zijn spiegelbeeld 

in de vijver, en… hij was een 
mooie zwaan geworden!

H et lelijke  H et lelijke  
eend jeeend je

Van eend je  Van eend je  
tot tot ZZ waanwaan
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Elke nacht bij volle maan daalde 
er een kleine engel af naar de aarde om 

kinderwensen te vervullen. Op een avond zag hij door 
het raam van een huis een kind met een boek in zijn 

handen, maar hij was nog klein en kon niet lezen.  
Zijn ouders hadden het helaas te druk om hem voor te 

lezen. De kleine engel sprak toen een magische spreuk 
uit en plotseling werd het kind omhelsd door zijn ouders, 

Er was eens een elf genaamd 
Orpheus die kinderen in slaap 
bracht door de vlam van zijn kaars uit 

te blazen. Deze kaars was magisch, en op een dag werd hij door een 
gemene elf gestolen. Gelukkig kende de boze elf het geheim 

van de kaars niet: wie zijn magische rook inademde, viel 
in slaap. De dief viel al snel in slaap, en Orpheus haalde 

zijn magische kaars terug. Ook die nacht kon hij alle 
kinderen op de wereld weer veel zoete  

dromen bezorgen.

H et  H et  
slaapmannetjeslaapmannetje

die met hem het boek gingen 
lezen. Ook die avond had 

de kleine engel weer wat  
geluk gebracht. 

H et H et 
wensenengeltjewensenengeltje


