
DAAN HEEFT EEN PLAN  
 

  

Ken jij Gloob en Teo? Hieronder kan je lezen wie ze zijn.  

  

 
  

Ook Gloob en Teo blijven nu zoveel mogelijk thuis. Af en toe maakt Gloob een  

wandelingetje. Op straat is het veel stiller dan normaal. Hier en daar ziet hij kinderen 

spelen in de tuin. Maar velen zitten ook binnen. Plots ziet Gloob Daan staan. Daan staat 

te zwaaien naar iemand achter het raam. ‘Hoe gaat het met jou, Daan?’, vraagt Gloob. 

Daan kijkt op. Hij ziet er wat sip uit. ‘Ik zou zo graag iets doen voor die meneer achter het 

raam’, zegt Daan. ‘Misschien kan je hem wel blij maken’, zegt Gloob. ‘Bijvoorbeeld met 

een dansje of een klusje, een tekening of een handkusje.’ Dat vindt Daan een supertof 

idee. Hij houdt wel van gekke bekken trekken en goocheltrucjes. Misschien kan hij een 

goocheltrucje verzinnen om te tonen aan mensen die achter hun raam zitten. ‘Dank je 

wel’, roept Daan! Hij holt naar huis. In zijn speelkast vindt hij een pingpongballetje en bij 

Ik ben  Gloob . Teo is mijn beste kameraad. Je   
ziet hem hier naast mij staan . Teo is  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!   
  

Ik ben   Teo .  Gloob   is mijn   beste maat .   Je ziet   
hem hier naast mij.   Gloob  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 voo r mens, plant of dier.  
Geloof me maar, het is echt waar: op Gloob  

kan je rekenen, hij speelt het altijd klaar!   



het opentrekken van de kast in de gang, vallen bergen wc-papier op de grond. Daan 

heeft een plan!! Hij holt naar het toilet om een leeg wc-rolletje. Het balletje en de lege 

wc-rol brengen hem op een idee.  

 

Wil je weten hoe het trucje precies in zijn werk gaat? Je kan het bekijken op: 

https://youtu.be/ShM2yEn2CZE 

  

Wat zou jij graag doen om de buurman of -vrouw blij te maken? Heb jij ook een plan of 

idee?  

  

- Bekijk de ideeën van het lijstje.   

- Kleur het hartje wat jij wil doen.   

- Steek het briefje in de brievenbus van iemand die je wil verrassen.  

- Hang het briefje morgen op het raam van je buurman of -vrouw? Dan kan je jouw 

ideetje uitvoeren.  

- Veel succes!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://youtu.be/ShM2yEn2CZE


  

  

  

  


