Kletspote
een verhael uut:

Veur groep drie en vier
mit verwarkingsmateriaol

Kletspote
Knienegien Snuffel, Harrie Haeze en Ties Stiekelvarken
zitten onder de brummelpolle vlakbi’j et huus van
Krakkemikka de hekse.
Snuffel en Harrie hebben allebeide een grote flesse
waeter veur heur staon.
‘Klaor of!’ ropt Ties.
Zonder te stoppen drinken ze heur flesse leeg.
Harrie beveelt: ‘Kom mit, Snuffel. Naor et heksehuus.
En Ties, as Krakkemikka naor buten toe komt, dan
hadde op je fluitien blaozen, hen?’
‘Komt veur de bakker!’ gniest Ties.
Mit heur dikke waeterboekies draeven de beide
drinkers zo hadde as ze kunnen naor de veurdeure van
de hekse.
Daor staon die heur leerzen.
Gifgrune joekels! Knienegien Snuffel en Harrie Haeze
gaon elk vlakbi’j een leerze stoan.
En wat doen die kleine smeerlappies?
Ze tillen as een hontien ien potien omhogens en piesen
heur hielemaole leeg in de leerzen van de hekse!
Ze bin d’r nog mar krek klaor mit as ze heuren van
‘prrrrrrt, prrrrrt’.
Dat is et fluitien van Ties Stiekelvarken!

Ties zicht vanuut de brummelpolle et kwaoie gezicht
van hekse Krakkemikka veur et raem.
Harrie Haeze en Kniengien Snuffel stoeven vot!
As ze even laeter veilig bi’j Ties in de brummelpolle
zitten, zien ze Krakkemikka naor buten toe kommen.
Op ’e sokken.

‘Hee lillike rotjongen, wat moet dat hiere!’ raost de
hekse.
Die kriesende hekse maekt de drie vrunties bange!
Mar dat duurt niet lange, want inienen beginnen ze te
schuddeboeken van ’t lachten!
Want wat gebeurt d’r?
Krakkemikka stikt eerst heur linkervoete in een leerze
en dan heur rechter!
‘Wel heremientied nog an toe!’ schrikt ze. ‘’t Het,
geleuf ik, waarm waeter regend!’
Gauw dot ze de leerzen uut.
‘Harrekrastes! Mien sokken stinken naor pies!’
Dan kikt de hekse woest naor et brummelbossien!
‘Hee, dikke varkenkoppen!
As ik jim te pakken krieg, bin jim nog niet jaorig!’
Op heur natte stinksokken sopt de hekse heur huus
weer in.
Onder de brummelpolle rollebollen ze over mekaander
henne van et lachen.
‘De hekse het een kletspote, de hekse het een...’
‘Prrrrrt, prrrrrt!’
’t Is votdaolik moesstille!
‘Schrik mar niet,’ zegt Ties Stiekelvarken, ‘de hekse het
gien kletspote, de hekse het een piespote!’
(Uut: De Hollebomebos, Herma Stroetinga en Trudy Kramer, 2007)

Tien vragen
1.

Wie is Krakkemikka?

2.

Is een ’stiekelvarken’ een egel, olifant of walvis?

3.

Hoe heet de haas?

4.

Wat drinken Snuffel en Harrie op?

5.

Welke kleur hebben de laarzen van de heks?

6.

Wat doen Snuffel en Harrie daarmee?

7.

Ties moet op een fluitje blazen; waarom?

8.

Is een brummel een braam, appel of pindanootje?

9.

Wat gebeurt er als Krakkemikka haar laarzen aantrekt?

10. Betekent ’moesstille’ zo stil als een heks, zo stil als een poes
		
of zo stil als een muis?

Opdracht
Maak een tekening van Krakkemikka de heks.
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