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Gloob en Teo de spin zijn dikke vriendjes.
Vandaag is het de leukste dag van het jaar: 
Teo is jarig!



Teo is nieuwsgierig. 
Zal hij van zijn beste 
vriend Gloob een 
cadeautje krijgen?
Teo verzint er op los...



Krijgt hij een radio? 
Of een vliegtuig?
Een walkie talkie misschien? 
Of een motorfiets?
Of…krijgt hij iets 
helemaal anders?
Hij krijgt toch wel iets?!

“Wat krijg ik van je Gloob?” 
vraagt Teo.

Gloob weet wat Teo wil: 
Teo wil nieuw speelgoed. 
Gloob zegt: ”Teo, de dingen die jij 
graag wilt, groeien niet aan de bomen, 
hoor. Die moeten gemaakt worden.” 

“Daar zijn  heel wat 
grondstoffen voor nodig.”



“Kijk”, zegt Gloob. “Om steeds maar 
nieuwe cadeautjes te kunnen maken, moeten 
mensen graven naar die grondstoffen 
en dat is niet altijd goed voor de natuur.”

“Om te graven worden deze 
palmbomen omgehakt. De apen 
hebben dan geen boom meer 
om in te spelen.”

“En hebben 
deze lieve mensen 
binnenkort dan nog wel 
plaats om te wonen?”

“Opgepast!” zegt 
Gloob. “Bijna alles 
moet verdwijnen 
voor het graven naar 
grondstoffen.”

Waar zie jij...



“De arbeiders voeren de 
grondstoffen naar de 
fabriek,” legt Gloob uit. 
“Hier worden cadeautjes 
gemaakt die kinderen later 
soms weggooien!”

“Meer dan de helft van alle 
speelgoed verdwijnt in de 
vuilnisbak! Een berg afval!”  

Waar zie jij...



Teo fronst zijn wenkbrauwen. 
Alles wat Gloob vertelt, is waar.  
Hij zucht: “Misschien moet ik dan 
maar geen cadeautje voor 
mijn verjaardag…?”

Gloob glimlacht geheimzinnig. 
Hij heeft- zoals altijd - een 
goed plan.



Gloob gaat meteen aan de slag en 
trommelt al zijn vrienden uit het bos op.

Waar zie jij...



Teo begrijpt er niets 
van. Het hele bos is een 
rommeltje geworden.

Het plannetje 
van Gloob lukt.  
Met alles wat de 
dieren in het bos vinden, 
knutselen ze de grappigste 
cadeautjes bij elkaar.

Waar zie jij...



“Dit wordt een  doe- het- zelf- 
verjaardagsfeest!” zegt Gloob. 

Waar zie jij...



“Kom je mee naar je feest in het 
bos?” vraagt Gloob aan Teo.

Bovendien: Teo is ook nog 
niet klaar voor het feest. 
Hij wil zich eerst nog 
mooi optutten.

Teo sputtert tegen. Een feest 
zonder cadeautjes? Daar 
wil hij niet eens naartoe.



Wat zal ik aantrekken? denkt Teo. 
Zet ik een hoed op mijn hoofd? 
Kies ik voor laarzen?

Waar zie jij...



Gloob en zijn vriendjes 
tutten zich ook op. Geen 
feest zonder feestkleding! 

Waar zie jij...



“Wat zijn jullie 
mooi!”zegt 
Teo verrast. 

“Wacht maar tot 
je de cadeautjes 
ziet,” zegt Gloob. 

Waar zie jij...



Teo kan zijn geluk niet op!
Hij krijgt een dromenvanger 
van eendenpluimen.

Een lekkere geur 
van bloemen!

Een glas 
frisse melk 
van de koe! Een boog 

met pijlen 
van takken.

Een bordspel met 
stenen uit de rivier.



Lekkere jam van kersen. 

Honing 
van bijen!

Een slaapmand van 
gevlochten twijgen!

Een groene 
paraplu van 
blaadjes!

Een warme muts 
van schapenwol.

Dan legt Gloob z’n arm om Teo heen.
“ Ik bedacht deze doe- het- zelf- 
verjaardag omdat het leuker is 
cadeautjes te knutselen,” 
zegt hij.

Gloob geeft zijn beste vriend 
Teo een dikke knuffel. Daar 
moet Teo een beetje om huilen.  
“Dit is het mooiste cadeautje 
ooit,” zegt hij.



“Dank je wel, lieve 
vrienden,” zegt Teo.

“En dit alles 
zonder naar nieuwe 
grondstoffen te moeten 
graven,” zegt Gloob fier.



Teo de spin is jarig. 
Dat betekent feest in het bos! 
Maar niet zo maar eender 
welk feest... Teo droomt 
van nieuwe cadeautjes.
Zijn goede vriend Gloob 
weet wel beter. 
Gloob bedenkt een bijzonder 
doe- het- zelf verjaardagsfeest waar
alle dieren in het bos hun steentje toe bijdragen. 

Feest in het bos is een heerlijk zoekboek 
propvol knutselideeën en zoekspelletjes.

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.

Djapo is een educatieve organisatie voor leerkrachten 
en scholen in het kleuter- en basisonderwijs en voor 
studenten en docenten in de lerarenopleiding.
Djapo wil kinderen keuzes leren maken in een 
wereld in verandering, met respect voor de 
planeet en haar bewoners. De wereld van morgen 
begint in jouw klas, op jouw school.

www.lesiles.be
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