
HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 1

Lars en Lena zijn twee beste vrienden van 6 jaar. Het zijn echte avonturiers die graag samen op onderzoek gaan. 
Ze bouwen vaak kampen, zoeken diertjes met hun vergrootglas en weten vlotjes de stevigste knopen te leggen in de sterkste 
touwen. 

Zonet hebben ze het prachtige bingeleiland ontdekt. Wauw! Wat een mooie 
stranden en een groot woud vol bomen, planten en rivieren. Meteen 
beginnen ze rond te lopen in het zand en al gauw zien ze in de verte 
een gestrand schip. 

Bij het oude schip zit kapitein Spinnewijn. Lars en Lena 
spreken hem meteen aan en luisteren aandachtig naar zijn 
verhaal. De kapitein is zijn dieren kwijt en Lars en Lena 
mogen mee helpen zoeken op het eiland. Dat klinkt als een 
nieuw avontuur! 

Met de hulp van de leerlingen lukt het Lars en Lena zeker om alle 
dieren te vinden!

ZO JU 
ME?
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FAM 1: KAIN NIJ  D IN 
start 21/01/2021
Twee kinderen, Lars en Lena, lopen op het strand van het bingeleiland. 
Ze kijken hun ogen uit. Wat een paradijs is het daar! Plots zien ze 
een oud, kapot schip. Daar woont kapitein Spinnewijn. Hij doet gekke 
dansjes, maakt salto’s en lacht heel hard. Maar hij is ook erg verdrietig, 
want al zijn dieren zijn verdwenen. Lars en Lena zullen hem helpen 
zoeken. En als ze een spoor van schelpen leggen, kunnen ze niet 
verdwalen. 

FAM 2: EN IN  EN O - start 04/02/2021
Lars, Lena en kapitein Spinnewijn zijn in het woud. Ze zoeken de 
vermiste dieren. Dan ziet Lena een olifant in een boom. En hij kan nog 
praten ook! Maar hoe krijgen ze Olliebollie de olifant nu weer veilig 
op de grond? Hij is heel bang. Lena krijgt een idee. Ze kunnen een trap 
bouwen. Maar daarvoor hebben ze wel stenen nodig. 

FAM 3: FIZ E S I T LEL
start 25/02/2021
Olliebollie de olifant staat weer met zijn voetjes op de grond. Wat is 
kapitein Spinnewijn blij! Maar hoe raakt een olifant nu in een boom? 
“Ik hoorde een enorme brul,” bibbert Olliebollie, “en toen sprong ik 
in de boom.” Dan horen ze een ander geluid: piep piep. Dat is Fritzie, 
de muis van kapitein Spinnewijn. Hij zit gevangen in een mollengang 
onder de grond. Het is zo donker dat hij de weg naar buiten niet meer 
vindt. Als de kinderen veel glimwormpjes verzamelen kan Fritzie weer 
naar boven!

FAM 4: FO E V  LA N  UL - start 11/03/2021
Fritzie is ontsnapt uit de mollengang. Ook hij was geschrokken van het 
gebrul. Het kwam uit de richting van de duinen, denkt hij. Lena, kapitein 
Spinnewijn, Olliebollie en Fritzie lopen ernaartoe. Lars loopt helemaal 
achteraan, want hij is een beetje bang. Maar dan valt hij in een kuil. Plof. 
Hij voelt een harig been. En een natte snuit … “Hé daar,” zegt Foxie, 
de vos van kapitein Spinnewijn, “dat is mijn neus.” Om Lars en Foxie 
weer uit de kuil te helpen, moeten de anderen stukjes touw aan elkaar 
knopen. 

FAM 5: SEP  IJ N E VE - start 25/04/2021 
Lars en Foxie klimmen langs het touw naar boven. Wat is kapitein 

Spinnewijn blij! Ook Foxie was geschrokken van de enorme brul. 
Iedereen luistert even heel goed. Maar ze horen alleen grrr grrr. “Dat is 
Streep,” roept kapitein Spinnewijn, “mijn kleine tijgertje!”  Streep staat 
helemaal aan de andere kant van de rivier. En omdat Streep niet kan 
zwemmen, raakt hij alleen op een vlot weer bij kapitein Spinnewijn. Ze 
verzamelen tonnen om een vlot te kunnen bouwen. Zo komt streep 
weer bij zijn vrienden aan de overkant van de rivier!

FAM 6: GIL E R I  R - start 22/04/2021
Oef, nu is ook Streep gered. Kapitein Spinnewijn heeft al zijn dieren 
terug. Of wacht eens … Nee, Grislie het beertje ontbreekt nog. Waar 
zou hij zijn? Alle dieren gaan op elkaar staan om een uitkijktoren te 
maken. Ze zien dat Grislie in een spleet in de rotsen gevangen zit. Hij 
is geschrokken van de brul en in de spleet gekropen. En daar at hij zich 
zo dik aan honing, dat hij niet meer uit de rots kan. Er zit niets anders 
op: Grislie zal turnoefeningen moeten doen om weer slank te worden. 

FAM 7: LO E LU - start 06/05/2021
Grislie is weer fi t en slank geworden en is makkelijk uit de rots geraakt. 
Maar nu klinkt het gebrul alweer, en het komt van heel dichtbij op de 
savanne. Daar ligt een leeuw onder een boom. GRAAAAUUW! Ieder-
een is bang, behalve Lars. Hij gaat met de leeuw praten. De leeuw heet 
Louis en is erg verdrietig. Want hij heeft zo’n jeuk op z’n rug. En geen 
vriendjes om hem te helpen krabben. “Ik zal je helpen met de vrienden, 
Louis”, zegt Lars. “Wat is er beter tegen jeuk dan een stel vogels?”. 

FAM 8: EN  BO - start 
20/05/2021

Niemand is nog bang voor Louis. Ze 
zijn allemaal dikke vrienden. Maar wat 
gebeurt er nu? Er drijven dikke wolken 
boven het eiland. Zo meteen gaat het 

stormen! Daar moeten de vrienden 
wat aan doen. Ze bouwen een grote 
hut, waar iedereen in kan. De storm 
raast voorbij en al snel is de zon 
er weer. En om het nog gezelliger 

te maken, verzamelen de kinderen 
lampionnetjes om de hut te versieren. 
Aan de slag!
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