
Spetterpret



Dit is Teo, 
Gloobs beste maat, een slimmerd, 

een echte ideeënacrobaat.

Hij denkt en denkt, 
gaat dan pas aan het werk.
Zijn plannen zijn picobello 

en altijd ijzersterk.
Teo kiest het materiaal, één voor één.
En steekt dan, hop, iets moois ineen.

Met de plannen die hij tekent 
met pen en papier,

maakt hij van een probleem 
een oplossing voor mens, 

plant of dier.

Op Teo kan je rekenen, 
daar kun je van op aan.
Roep hem maar en kijk, 
daar zie je hem al staan!

Dit is Gloob, Teo’s beste kameraad.
Hij helpt waar hij kan, 

staat voor iedereen paraat.

Met een hamer en een schroef,
            knutsel, frutsel, klop en zoef!

Het lijkt op een rommeltje, 
zomaar wat gedaan,

maar plots heeft hij daar 
een uitvinding staan.

Het resultaat is 
altijd onverwacht,

  iets dat je nooit op 
voorhand had bedacht.

Met een lach en veel gezwier
lost Gloob het op voor mens, 

plant of dier.

Geloof me maar, 
het is echt waar:

op Gloob kan je rekenen, 
hij speelt het altijd klaar!



spetterpret



Buiten is het prachtig weer. 
Duizend plassen glinsteren in de zon.

Teo wil naar buiten. 
Hij wil in de plassen spelen. 

Vandaag wil hij de grootste golven maken, 
met spetters tot hoog in de wolken.



Acht laarzen op een rij.
Elke laars is anders, maar toch even mooi. 

Teo heeft er twee nodig.
‘Ik kies de blauwe en de gele,’ zegt Teo beslist. 

Maar dan twijfelt hij:
‘Of nee, die met stippen en die met vlinders!

Wacht! Ik vergis me, Gloob! 
Ik kies de gouden en de groene.’

‘Waarom doe je ze niet gewoon allemaal aan, Teo?’ 
vraagt Gloob. 

‘Het lijkt me leuk met zoveel pootjes in het water.’



Met een aanloop springt 
Teo middenin de plas. 

Hoge golven spoelen over de rand.
‘Hihi,’ lacht Teo. 

De spetters kietelen 
aan zijn neus.

 



‘Hoi, Teo!’
Daar is Daan. 

Daan is Teo’s goede vriend.
‘Mag ik meespelen?’

Daan voelt met een stok in het water. 
Is het diep? 

Zou hij natte voeten 
krijgen zonder laarzen? 



‘Kijk, Daan!’ roept Teo.
‘Dit kan jij vast niet!’

Teo wiebelt gevaarlijk heen en weer, 
maar hij valt niet om.



Daan kijkt naar het kunstje van Teo.
En dan naar de acht laarzen aan Teo’s pootjes.



       Zoveel laarzen, en ik heb
 er geen één, denkt Daan.

Dat is niet eerlijk.
Vliegensvlug trekt Daan twee laarzen

van Teo’s pootjes.
Eén voor zijn linkervoet 

en één voor zijn rechtervoet.
Ziezo, die zijn voor mij, 
denkt Daan tevreden.



    ‘Hé, Daan, die laarzen zijn van mij!’ roept Teo.
‘Geef terug, hoor je!’

Daan schrikt. 
Snel geeft hij de laarzen 

terug aan Teo.

‘Jij mag straks, 
als ik klaar ben met spelen,’  

belooft Teo.



Daan zit aan de rand van de plas.
Wat wil hij graag meespelen met Teo.
Als ik een brug bouw, kan ik ook over 

de plassen lopen, denkt hij.

Maar de brug valt telkens om.
‘Het lukt niet,’ snikt Daan. 



Teo kijkt naar Daans tranen.
Ze druppelen één voor één in de plas.

drup, drup

Teo vindt het niet leuk 
om zijn vriend te zien huilen.

‘Hier, Daan,’ troost hij, 
‘je krijgt één laars van mij.’



Blij trekt Daan 
de laars van Teo aan.
Het is een rode met 

een gouden ster.
‘Kijk, Teo, 

op één been!’  



Daan valt om.
Hij kan zich nog net recht houden 

met zijn handen.
‘Help, Teo!’ 

Daan is bang. 
Hij wil niet in de plas vallen.



Hup! 
Teo helpt Daan recht.
‘Weet je wat, Daan? 

Hier heb je nog een laars. 
Met twee laarzen kan je met 

twee voeten in de plas.
Dan val je vast niet meer om.’

Daan lacht. 
Nu kan hij net als Teo 

in de plassen springen.



Samen springen ze in het water.

‘Hi!’ roept Teo terwijl hij springt.

‘Ha!’ schreeuwt Daan nog harder.

‘Hi-ha!’ gillen ze samen.

Wilde golven spoelen over de rand van de plas.
De spetters vliegen tot hoog boven hun hoofd.



‘Wat gebeurt er hier?’ 
vraagt Gloob.

‘Doe mee, Gloob!’ gilt Teo.
‘Hier heb je twee laarzen!’



Hand in hand nemen ze een aanloop 
en springen ze zo hard ze kunnen in de plas.

‘Hi!’ roept Teo.
‘Ha!’ schreeuwt Daan. 

‘Hoe!’ gilt Gloob.

‘Hi-ha-hoe!’ brullen ze samen.

Teo, Daan en Gloob maken 
de grootste golven, 

tot ver over de rand van de plas heen.
Wat heerlijk!

De spetters komen nu 
helemaal tot aan de wolken.



Hou jij ook van spelen
in de plassen?  

Kom, er zijn nog 
twee laarzen over!

Met jou erbij komen 
de spetters misschien 
tot aan het vliegtuig.
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