Dit boek is speciaal gemaakt voor de Kinderboekenweek 2022.

Hanna Holwerda

Elf dagen lang is het feest in de boekhandel en is er volop aandacht
voor het (christelijke) kinderboek. Het thema dit jaar is ‘Giga-groen’.

Dat wil ik zien!
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Wil je meer weten over de Kinderboekenweek? Bezoek dan onze
website www.christelijkeboeken.nl/kinderboekenweek of schrijf
naar Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak,
Tolweg 2L, 3851 SK Ermelo, info@bcbplein.nl

illustraties Tamar Oosterloo
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Soof en Sam zitten in de tent.
‘Zullen we met de bal spelen?’ vraagt Sam.
‘Goed’, zegt Soof. ‘Maar waar is de bal?’

‘Net lag hij nog in de tent’, antwoordt Sam.
Buiten klinkt geritsel, gesnuffel en een grom.
‘Hoorde je dat?’ fluistert Sam.
Soof kruipt naar de tentopening en gluurt
naar buiten. ‘Ik zie sporen!’
Voorzichtig kruipen Soof en Sam de tent uit.
In de verte zien ze nog net een grijswitte staart.
‘Misschien is het een wolf!’ zegt Sam.
‘Kom, we gaan erachteraan. Dat wil ik zien!’

Soof en Sam rennen naar de moestuin. ‘Jammer, geen wolf’, zegt Sam.
‘Maar wel een worm’, wijst Soof. Voor haar voeten kruipt iets langs
en glibberigs uit de grond.
‘Nee joh,’ zegt Sam, ‘het is een slang! En ik ga de slang verslaan.’
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Soof loopt alweer verder. ‘Kijk Sam, die vlinders hebben dezelfde kleur
als de wolf! Ze vliegen naar de bloemenstruik.’
‘Dat wil ik zien!’ roept Sam.

Wormenbergje
Een wormenbergje laat zien
waar de wormen ’s nachts
gegraven hebben. Wormen
graven gangen. De resten
van planten eten ze op en
poepen ze weer uit. De bergjes zijn de wormenpoep.

