voorlezen
een griezel in de keuken
Bobo en Krabbel hebben deze week
kastanjes en eikels gezocht in het bos. Nu
gaan ze ermee knutselen.
Krabbel houdt een gek poppetje omhoog.
Het heeft een kastanjelichaam en een
kastanjegezicht. Zijn armen en benen zijn
luciferhoutjes. Op zijn hoofd heeft hij een
hoedje. Bobo lacht. “Wat een grappig
mannetje!” grinnikt hij. Hij maakt een vriendje
voor het mannetje. Samen maken Bobo en
Krabbel zes kastanje-mannetjes.
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in. Bobo tuurt naar de hoek die mama heeft
aangewezen. Krabbel pakt snel een pollepel
uit de la. Nu heeft zij ook een wapen. Bobo
tuurt naar de hoek die mama aanwees.
Hij ziet helemaal niets! Waar is de griezel?
“Wacht even,” fluistert Krabbel. Ze sluipt
zachtjes naar de woonkamer terug...

Ze zijn heel gezellig aan het knutselen, als ze
opeens een enorm lawaai en een luide gil
uit de keuken horen. Bobo en Krabbel kijken
elkaar geschrokken aan. Dan staat mama
ineens naast hen in de woonkamer. Ze ziet er
angstig uit. “Er zit een enorme griezel in de
keuken!” roept ze geschrokken. “Een griezel?”
roept Bobo verbaasd. Hij springt op en grijpt
zijn speelgoedzwaard. Niemand maakt zijn
mama bang. “Waar zit die griezel?” “Achter in
de keuken,” bibbert mama. “Hij is heel eng en
groot en harig… Brrr!”

Krabbel komt terug met een grote doos vol
eikels en kastanjes. “Goed idee!” roept Bobo.
“We bekogelen de griezel!” Ze pakken alle
drie een grote hand vol eikels en kastanjes.
“Op drie!” roept Bobo. “Eén, twee... DRIE!”
Alle drie gooien ze heel hard de kastanjes
en de eikels in de hoek van de keuken. Het
geeft een donderend geraas en opeens…
zien ze iets zwarts wegschieten. “Het is een
spin!” roept Bobo opgelucht. “Het is gewoon
een spin!” “J...ja,” bibbert mama. “Een enge,
zwarte spin. Met acht kriebelpoten.” Bobo
lacht. “Een spin is helemaal niet eng, hoor. Hij
is juist bang van ons!” Maar dat kan mama
helemaal niets schelen. Mama vindt spinnen
eng en ze wil dat deze spin weggaat.

Bobo loopt voorop, met zijn zwaard. Achter
hem volgen Krabbel en mama. Bobo sluipt
door de gang naar de keuken. Ze doen zo
stil mogelijk, om de griezel te verrassen.
Voorzichtig opent Bobo de keukendeur. “Doe
voorzichtig,” fluistert mama. Bobo gluurt door
een kiertje in de deur. Maar hij ziet helemaal
niemand. Hij doet de deur iets verder open...
nog niemand. “Weet je zeker dat die griezel
in de keuken was?” vraagt Bobo zachtjes.
Mama knikt. “Hij zat in dat hoekje daar.”
Bobo, Krabbel en mama sluipen de keuken

Bobo pakt veger en blik. Hij loopt voorzichtig
naar het hoekje waar de spin zit. De spin is
bang voor Bobo. Hij beweegt zich niet en
hoopt dat Bobo hem niet ziet. Bobo veegt
de spin zachtjes op het blik. Krabbel opent
de deur naar de tuin. De spin blijft doodstil
op het blik zitten en Bobo loopt met hem de
tuin in. Bij een mooie struik blijft hij staan. “Dit
lijkt mij een fijne struik om in te wonen,” zegt
hij tegen de spin. “En hier maak je ook geen
mama’s aan het schrikken.” Hij veegt de spin
zacht van het blik af... zo zijn nieuwe huis in.
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