
 Over de streep OK en 1ste graad  

Het verhaal van Pippa de pop en Tim de tol 
 

 Pippa de pop: 

Mijn naam is Pippa de pop! Ik ben een jaar geleden geboren in China. Dat is een heel 

groot land heel ver hiervandaan. Ik werd gemaakt in een grote fabriek waar al mijn 

vriendjes en vriendinnetjes ook vandaan komen. Samen werden we op een vliegtuig 

gezet om naar hier te komen. Sommigen gingen naar andere landen, maar ik 

belandde hier in België. Ik heb enkele maanden in de winkel gewoond in een mooie 

verpakking waar de mensen naar mij konden kijken. Daar was het leuk, want naast 

mij stonden allemaal speelgoedjes waarmee ik kon praten. Op een dag werd ik 

meegenomen door twee lieve ouders. Zij pakten me in met mooi bloemetjespapier 

en gaven me aan hun dochtertje, Tessa. Toen ze de verpakking open deed was ze 

dolblij en ik ook, want ik had een nieuw vriendinnetje! Spijtig genoeg waren er nog 

veel andere poppen en Tessa was mij snel vergeten. Toen ik een voetje kwijtraakte 

bij het spelen, was ze me al helemaal beu. Nu lig ik in de vuilbak, tussen vieze 

bananenschillen en oude verpakkingen. Ik ben heel triest, want ik wilde zo graag nog 

veel spelen met Tessa!  

 

 Tim de tol: 

Mijn naam is Tim! Ik ben een tol, kennen jullie dat? Ik ben al héél oud, want ik werd 

teruggevonden op de zolder van oma. Zij denkt dat ik nog gemaakt werd door haar 

opa, dus al je even telt dan ben ik misschien al 100 jaar! Toen oma me vond, gaf ze 

mij aan haar kleinzoon. Wij hebben leuke tijden beleefd! Maar op een dag werd hij te 

oud om nog te spelen, en dus werd ik een beetje vergeten. Gelukkig werd ik op een 

dag , samen met allemaal ander oud speelgoed, naar een grote winkel gebracht. 

Daar lag zoveel speelgoed dat ik me helemaal thuis voelde! De andere speelgoedjes 

kwamen ook allemaal uit huizen waar de kinderen te oud geworden waren om nog 

mee te spelen. Dus werden ze naar hier gebracht zodat andere kinderen ze konden 

kopen. Op een dag kwam er een man langs, volgens mij veel te oud om met tollen te 

spelen, maar hij kocht me! Ik was een beetje bang, want waarom kocht een 

volwassen meneer speelgoed? Blijkbaar wilde hij een cadeautje voor zijn petekindje 

Tuur en vond hij mij mooi! En nu ben ik dus hier, bij Tuur We spelen veel, en ik ben 

niet meer bang dat hij me beu wordt, want dan kan ik terug naar die leuke winkel! Of 

misschien houdt Tuur mij wel bij om later aan zijn eigen kinderen te geven? 

 


