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Gloob en Teo de spin gaan 
op reis. Gloob trekt de 
woonwagen. Teo doet een 
dutje in de hangmat.

“Foei!”, zegt Gloob. 
“Afval in de wei! Kom, Teo. 
Die rommel moeten we 
opruimen.”

Na hard werken ligt alle 
rommel in de afvalbak. “Nu verdienen 

we een gezellige 
picknick, vind 
je niet, Gloob?” 
zegt Teo.

Hoog in de 
boom genieten 
van het uitzicht.

Oma helpen oversteken.

Pannenkoekenfeest!

Bootje varen!

Wat een leuke reis.
“Zullen we naar 
zee gaan?” vraagt 
Gloob.



“Joepie!” roept Teo. 
“Ik haal een bal!”



Teo en Gloob hebben 
plezier op het strand.
“Vang de bal, Teo!” zegt Gloob.



Maar dat lukt Teo niet. 
De bal valt prompt op een zandkasteel.

“Oh nee!” 
gilt Pieter. 
“Mijn mooie 
zandkasteel 
is stuk!”

“Sorry!” zeggen Teo 
en Gloob in koor.
“We zullen het 
goedmaken en je kasteel 
samen herstellen.”

Teo, Gloob en Pieter bouwen een 
nieuw kasteel. Het nieuwe kasteel 
wordt nog mooier dan het oude.



“Een molentje op de top.” 

Plots spoelt een 
grote golf over 
het strand. 
Die neemt de 
strandspeeltjes 
van Pieter
mee de zee in.

“Zullen we nieuwe strandspeeltjes halen?” 
vraagt Pieter. ”Er is een winkel vlakbij.”

“Wacht,” zegt Gloob.
”Ik heb een veel beter 
idee. Kom Teo.”



Uit hun woonwagen halen 
Gloob en Teo een boot.
“Met deze boot halen we 
jouw speeltjes uit de zee, 
Pieter!” zegt Gloob.

“Kijk, daar drijven ze al!” roept Pieter.

“Nu moeten 
we ze uit het 
water vissen,” 
zegt Teo.



“Onder water zwemt een donkere 
schaduw. Een zeemonster!” gilt Pieter.

“Met armen!” roept Gloob.

“En schubben!” 
krijst Teo.



“Nee, we zijn geen monster!” roepen 
Ollie de octopus en Bollie de vis tegelijk.
“We hangen al maanden aan mekaar vast,” 
zegt Ollie de octopus droef.

“We raken nooit meer 
los,” zegt Bollie de vis. 
Gloob denkt na. 

“Dat komt door die plastic rommel die in de zee 
drijft,” zegt hij. Gloob graait in het water. 

“Maar in het water 
is er nog veel meer 
rommel, hoor!” zegt 
Bollie de vis.

“Ja, rotzooi, 
troep!” piepen 
plots kleine visjes.

“Zo, nu zijn jullie los,” 
zegt hij trots.

“ Dank je wel,” zegt 
Ollie de octopus.



“O jee”,  jammert Gloob.
“Dat ziet er niet goed uit. 
Hoe komt dat?”

“We worden ziek 
van al dat plastic.” 
piepen de visjes.

“Vroeger was de zee schoon,” 
zegt Bollie de vis. 
“Maar nu gooien de mensen hun 
plastic afval het water in.”
Ollie zegt: ”Het wordt een hele berg.”



Plots springt Gloob in 
het water. Hij wil een kijkje 
nemen. De bodem van de 
zee is een smeerboel.
Hoe erg, denkt Gloob.



“Of het hele zootje eruit 
halen en met een boot 
wegvoeren.” stelt 
Teo voor.

Gloob denkt 
diep na en 
juicht dan
“Idee!” 

“Misschien kunnen we een grote put 
graven in de zee en alle rommel 
daarin proppen,” zegt Pieter.“Als we zo doorgaan, hebben we een zee van 

plastic,” vertelt Gloob, als hij weer boven komt.



”Wie wil mee 
strandfeesten?”
roept Gloob naar 
de strandgasten.

“Dan moeten we eerst wel een 
beetje opruimen...” lacht Teo.

“En opruimen? Daar 
doen wij aan mee!”

“Strandfeesten?
Daar doen we 
aan mee!”



De strandgasten en zeebewoners vissen samen alle 
rommel uit de zee. Want: opgeruimd staat netjes.



Na enkele uren ligt het hele strand vol plastic troep.
“Nu kunnen we niet eens meer strandfeesten.” zucht Pieter.
Gloob denkt nog één keer diep na. “Weet je wat?”, 
zegt hij dan. “We gebruiken de rommel opnieuw.”

“Van deze oude surfplank 
maken we een nieuw 
zitbankje,”

“En deze 
plastic fles
wordt een 
bloemenvaas,”

“Dit ‘opnieuw-gebruikfeest’ 
wordt héél leuk.” 
zeggen de meisjes.

“Mensen hebben geen hersenen,” 
zegt Bollie de vis.”Zij denken niet 
na! Plastic verdwijnt nooit.”

“Zoveel rommel nu op 
het strand...” zucht 
Ollie de octopus.

“Ook deze oude strandballen 
kunnen we opnieuw gebruiken,”
zegt Gloob.



Iedereen knutselt tot de zon 
ondergaat. Wanneer al het afval
is verwerkt, barst het feest los. 

“Joepie!”, 
roept Teo.

“Geweldig!”, 
zegt Gloob.



En de visjes? Die houden hun eigen onderwater opruimfeest.
“Het grote zeemonster is weg!” zeggen Ollie de octopus en 
Bollie de vis. ”Houden zo.” Opgeruimd staat netjes!



Gloob en Teo de spin gaan naar zee. Kastelen 
bouwen, zwemmen en genieten van de zon.
Maar een golf spoelt hun strandspeeltjes mee 
in het water. Al snel ontdekken Gloob&
Teo dat de zee meer verbergt dan water alleen. 
Een groot zeemonster ligt te loer op de
zeebodem. De visjes vragen Gloob & Teo ter 
hulp. Kunnen onze helden de visjes helpen
en de zee bevrijden van dit grote monster?

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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