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Gloob en Teo zijn in de wolken. Ze gaan op vakantie naar 
Sunee en Miki. Wanneer ze aankomen, zijn ze stomverbaasd.
Waarom is het zo droog? Waar zijn de wolken gebleven?
Eén voor één verdwijnen de wolken in een gekke kar.
Slagen Gloob en Teo er in om samen met hun 
vriendjes de wolken te bevrijden?

Wil je meer doen met dit boekje of rond dit thema? 
Kijk op www.djapo.be. Je vindt er educatief materiaal, 
nascholing en coaching om te werken rond duurzame 
ontwikkeling.

Van Gloob & Teo verschenen reeds:
Bloem  
Gloob & Teo en de wondere bijenwereld
Feest in het bos
Gloob & Teo en het zeemonster

www.lesiles.be



Zeg, ken je Gloob? Je vindt hem hier.
Een gek geval, geen mens of dier.
Steeds onderweg van hot naar her.
Een spring-in-‘t-veld, dichtbij of ver.

En kijk ‘ns goed: da’s Teo daar!
Gloobs beste vriend, staat altijd klaar.

Hij denkt eerst na: wie, wat, waar, hoe?
Zo steekt hij graag een pootje toe.



in de wolken



Gloob en Teo kijken naar de lucht. 
De zon schijnt.
Gloob heeft een schaap ontdekt.
Hoog in de wolken blaat het schaap 
zachtjes de wind achterna.

‘De wind waait naar het oosten,’ mompelt Teo,
‘naar het land van …’ 

Maar verder komt hij niet.
Zijn ogen vallen toe.

Zo heerlijk is het 
onder de wolken.



Plots veert Gloob recht: 
‘Kom, we zijn weg naar het land van Sunee en Miki.’
Teo schiet wakker: ‘Wat een goed plan!’
‘Weet je nog?’ zegt Gloob.
Hij haalt zijn foto’s boven.
‘Kijk, Teo, jij met je nieuwe laarzen aan.’
‘En jij met je oude zwembroek in een plas, 
gekke Gloob.’

Spit-spet-spat!
‘Bij Sunee en Miki, 
daar moeten 
we zijn!’



Vliegensvlug en 
bliksemsnel klimt 
Teo de holderdebolderwagen op.
Gloob trekt en trekt.

Het is een lange trip, 
maar de wind duwt 
zachtjes in de rug.

‘Hup, Gloob, hup!’ 
juichen de dieren 
van het woud. 
‘Het is niet ver meer!’



‘Maar ...,’ fluistert Teo, 
‘is dit wel dezelfde plek als vorig jaar?’



Blurb!
Blurb!

BLURB!
Een slurpend geluid doet Gloob en Teo opschrikken.
Ze zien nog net hoe een grote wolk in een kar verdwijnt.
De man op de kar lacht al zijn tanden bloot. 
‘Daar zijn Sunee en Miki!’ roept Teo blij.
‘Deze wolken-weg-machine is een ramp,’ 
zegt Sunee stil.

‘Hij zuigt en hikt, slurpt en tuft!’
Sunee wijst in het rond:
‘Met de wolken verdwijnen ook de planten…’
‘...en van de dieren is er geen spoor meer,’ vult Miki aan.



Al gauw komt de wolken-weg-machine tot stilstand.
‘Hoi,’ zeggen Gloob en Teo beduusd.

‘Hallo!’ roept de man.
‘Ik zuig ze op, die wolken. Zag je dat?
Weg wolken, weg regen! Fantastisch, toch?

Altijd zon en nooit meer nat.
En van de wolken maken we heerlijk frisse ijsjes.
Neem gerust. Tast maar toe!’



‘En ik?’ piept een eenzame wolk. 
‘Ik ben de laatste die straks in die 

vreselijke wolken-weg-machine zal belanden.’
Grote tranen biggelen over zijn wangen. 

‘Dit moet stoppen!’ stampvoeten ze nu allemaal.
‘Dit kan zo echt niet verder!’
‘Kijk hoe droog en kaal alles geworden is.’
‘De planten verdorren. De grond is kurkdroog.’
‘De dieren zijn weg, op zoek naar water.’



Wat is dat nu? 
De zon breit 
de tranen van 
de wolk tot een 
prachtige regenboog.
‘Ziezo,’ roept de man, 
‘die zuig ik op! 
Eerst de regenboog, 
dan de wolk.
Ho, wacht eens even ... 
Wat mooi!
Eentje proeven, 
lijkt jullie dat wat?’



PLING
‘Wat goed,’ roept Sunee verrukt, ‘een traan!

Daar kunnen we wel 100 wolken van maken.’

‘Wat jammer,’ zegt Gloob met een krop in de keel.
‘Daar gaat de laatste regenwolk.’
‘Zonder wolken geen regen, zonder regen geen regenboog,’ zegt Teo boos.
Daar had de man nog niet aan gedacht.
Heel eventjes houdt hij zijn adem in en probeert een traan te verbijten.
Maar dat lukt niet.

De traan rolt van zijn wang 
en valt op de grond.



‘Hoezo?’ snikt de man. 
Hij wordt nu wel heel erg verdrietig.
Even steken ze de koppen bij elkaar.
‘Een huilmachine wordt het,’ 
besluit Miki tevreden.
‘Wat moet, dat moet,’
knikt Sunee streng.
‘Als we je verdrietig maken, 
huil je genoeg tranen om de 
hele lucht weer met wolken 
te vullen.’

De man kijkt nu heel 
sip. Bij het zien van 
het plan barst hij in 
tranen uit.



‘Oei,’ zegt Gloob, 
en hij krabt in zijn haar.
‘Misschien is een huilmachine 
toch niet zo’n goed idee.’
Wat gefluister later houdt 
Sunee een prachtig plan 
omhoog: een 

lachmachine!
Om ter gekst trekken 
ze gekke bekken. 
Lachend huilen ze samen

tranen met 
tuiten ...



... tot er wel 100 wolken pronken in de lucht.



En Gloob en Teo?‘Wat een heerlijke ontdekking, 
die regenboogijsjes,’ glundert de man.
‘Regen en zon, meer heb je niet nodig.’

‘Joehoe!’ 
juicht Sunee. 
‘Om het eerst 
in de top van 
die boom!’



Die zijn helemaal in 
de wolken.
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