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Even voorstellen

Schoffel is de naam.
Sam Schoffel.
Ik ben een speurder.
Mis je iemand?
Of is er iets weg?
Ik los het voor je op.
Alleen niet meteen vandaag.
Vandaag is het zo druk. 
De een na de ander is iets kwijt.
Het begon met de buurvrouw. 
Haar washandjes waren ineens weg.
Toen appte Jaap …
Nee, wacht even.
Lees het zelf maar.

Dit is geen gewoon boek.
Het is een boek om samen te lezen.
In de klas.
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Of thuis, met je vader, zus, broer, moeder of oma.
Met je beste vriend of met de oppas.
Met wie dan ook.
Lees het als een toneelstuk.
Verdeel de rollen.
Wil je mij zijn?
Of iemand anders?
Spreek ook af wie de tussentekst voorleest.

Soms zie je GROTE letters.
Dan moet je hard praten.
Als je kleine letters ziet, praat je heel zacht.
Af en toe zie je ook drie puntjes, zo: …
Dan ben je even stil.
Lees ook boos, bang of blij als dat moet.
Als je Huub bent, mag je grommen of blaffen.
En speel je de kat?
Dan mag je spinnen en miauw zeggen.
Doe je best en … veel plezier!



Buurvrouw

10

Wat een dag!

Het is nog vroeg. 
Ik ben in de tuin, samen met Huub. 

Plots horen we de buurvrouw. 
Ze klinkt boos. 
(Als je de buurvrouw bent, ben je ook Huub en Vera.) 

Buurvrouw Dat is me wat moois!
Sam Wat is er, buurvrouw?
Buurvrouw Mijn witte washandjes.
 Ze hingen aan de lijn.
 Maar nu niet meer.
 Ze zijn weg.
 Iemand heeft ze gejat, dat kan niet anders.
Sam Raar.
 Wie steelt er nou washandjes?
Buurvrouw Ik weet het niet, Sam.
 Maar ze waren wel heel mooi.
 En zacht.

Sam

Vera

Huub
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Sam Geen zorgen, Huub en ik zoeken het uit.
Buurvrouw Ja ja, dat zal wel ...

De buurvrouw loopt haar huis in.
Het voelt alsof ze me niet gelooft.
Ik wil nog iets roepen, maar dan krijg ik een appje.
Het is van Jaap.
Hij schrijft: Help, Sam.
Fopspeen van broertje gejat!
Los jij het op?

Sam Nog een zaak.
 Het wordt een drukke dag, Huub.
Huub Waf!
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Hij zucht erbij.
Huub heeft er vast zin in.
Dan horen we het tuinhek.
Daar komt Vera Prima.

Vera Sam, ik ben beroofd.
 Mijn kaarsen zijn weg.
 Ik denk dat er een dief is geweest.
Sam Is er nog meer weg?
 Je glazen bol?
Vera Nee, die is er nog.
 Alleen mijn kaarsen zijn weg.
Sam Oké, Vera.
 Ik ga op zoek.
 Dat kost dan twee repen.
 Eentje graag vooraf.
 En één als je kaarsen terug zijn.
Vera Goed, Sam.
 Ik zal er vast één halen.

Wat is er toch aan de hand vandaag?
Het is pas negen uur, en ik heb nu al drie zaken.
Er zijn dieven.
En ze pikken van alles.
Het lijkt wel dievendag!
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Vreemde zaken

Het wordt nog gekker. 
Huub en ik zijn nog steeds in de tuin. 

Ik app Jaap dat ik de speen ga zoeken. 
En dat ik de dader zal vinden. 
Dan gaat mijn mobiel. 
(Als je Floor leest, mag je ook de kat en H2O zijn.)

Sam Met Schoffel, Sam Schoffel.
Floor Met Floor.
 O Sam, het is een RAMP!
 Er was een dief!
Sam Alweer?
 Waar dan?
Floor Bij ons.
 De armband van mijn moeder is weg.
 Hij lag op het aanrecht.
 Het is een dure, van ECHT GOUD.
Sam Stond het raam open?

Sam

Floor H2O

Kat
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Floor Welk raam?
Sam Het raam van de keuken.
Floor Ik denk het wel.
Sam Stom.
 Daar zijn boeven dol op.
 Vooral als er goud in de buurt is.
Floor O, Sam, wat moeten we nou?
Sam Het komt wel goed.
 Ik ga voor je op zoek.
 Dat kost twee repen.
 Eén reep vooraf.
 En één als de armband terug is.
Floor Goed, Sam.
 Dank je wel!

Ik stop mijn mobiel weg.
Dan loop ik met Huub de tuin uit.
Op de stoep zit een kat.
Ik hou van katten.
Huub niet.

Sam Dag, kat.
 Wat ben jij mooi rood.
Kat Prrr, prrr, miauw.

Ik hoor een kuchje.
De kat schrikt en rent weg.
Ik draai me om.
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Sam Ah, jij bent het, H2O.
H2O Hoi, Sam, heb je even?

H2O komt vast net uit bed.
Hij heeft zijn rode haar nog niet gekamd.
Het is net zo rood als de vacht van de kat.

H2O Er is iets heel ergs.
 We hebben het net ontdekt.
 Het vliegtuig van mijn vader is gejat!
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Meer dan genoeg

I k kijk H2O met open mond aan. 
Een vliegtuig weg? 

Dat is nog eens iets anders dan een speen. 
Of washandjes. 
(Ben je H2O, dan mag je ook Huub spelen.) 

Sam Zeg dat nog eens.
 Wat is er gejat?
H2O Mijn vaders vliegtuig.
 Wil jij het gaan zoeken? 

Ik zucht en kijk omhoog.
Huub doet me na.

Sam Ben je gek, H2O?
 Waar moet ik een vliegtuig zoeken?
 Het vliegt vast al boven Japan.

Sam

Huub

H2O
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Schoffel is de naam.
Sam Schoffel.

Ik maak vreemde zaken mee.
En ik los ze op.

Vandaag zijn er opeens heel veel dingen weg.
Washandjes, kaarsen en zelfs een vliegtuig!

Vreemd, heel vreemd.
Het lijkt wel dievendag …

Dit is een toneelleesboek van Paul van Loon.
De teksten lees je samen hardop.

Kies wie je wilt zijn.
Bijvoorbeeld Sam, Floor of Huub de hond.

En lees dan om de beurt je rol.
Veel plezier!
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