
HET SPANNENDE VERHAAL EN DE VERHAALFRAGMENTEN IN LEERJAAR 4

Een oude man met mondharmonica zingt een droevig lied. Het is Alfred Suikerspin, de directeur van pretpark Suikerspin. Alfred 
is heel trots op zijn pretpark maar toch voelt hij zich triest want er zijn al lang geen bezoekers meer geweest. De knappe Monica 
Leeuwin wil Alfred helpen om het pretpark terug tot leven te krijgen.  Ze wordt zijn assistente. 

Om nieuwe bezoekers te verwelkomen moeten Alfred en Monica vele attracties herstellen: het vervallen reuzenrad, het roze 
spookhuis, de reuzeglijbaan, de rollercoaster, de turbo draaimolen en nog zoveel meer. En dat is niet alles: “Maman”, de boze 

moeder van Alfred, doet er alles aan om hun plannen te dwarsbomen. Ze wil zelfs pretpark Suikerspin 
veranderen in een gifstort. 

Slagen ze er in om het pretpark terug populair te maken? Met de hulp van de leerlingen lukt het 
zeker, en winnen ze misschien de prijs van ‘Pretpark van het jaar’. 
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FAM 1 - WEM  RER IKP 
start 24/09/2020
Pretpark Suikerspin ligt er verlaten bij. De attracties zijn oud en versle-
ten en er komen al jaren geen bezoekers meer. Meneer Suikerspin, de 
pretparkdirecteur, speelt treurig op zijn mondharmonica. Opeens staat 
er iemand voor hem. Het is een vrouw die zich voorstelt als Monica 
Leeuwin, zijn nieuwe assistente. Samen gaan ze het park opknappen, 
zegt ze. Ze beginnen meteen bij het reuzenrad, want dat rolt bijna weg. 
Tijd om alle schroeven nog eens goed vast te draaien. En een likje verf 
kan ook geen kwaad.   

FAM 2 - GILOT - start 08/10/2020 
Het reuzenrad wordt opgeknapt. En meteen komen er weer enkele 
jonge bezoekers naar het park. “Ik wil graag in het spookhuis”, zegt een 
meisje. “Maar alleen als het écht eng is.” Meneer Suikerspin en Monica 
gaan met het meisje mee naar het spookhuis, maar als ze daar aanko-
men zien ze geraamtes in bloemetjesjurken die een theekransje hou-
den. “Weg met die romantische rommel!”, roept meneer Suikerspin. En 
hij gooit de geurkaarsjes tegen de grond.  Ai … daar laaien de vlammen 
al op. Het spookhuis moet geblust worden!  

FAM 3 - EN NIK JA - start 22/10/2020
De brand wordt geblust. Gelukkig is er niemand gewond. Maar dan 
roept alweer iemand “brand”! Deze keer komt het uit de richting van 
de reuzenglijbaan. Het meisje dat in het spookhuis wilde, springt in 
het rond met haar handen op haar billen. “Ik sta in brand!”, roept ze. 
Meneer Suikerspin en Monica proberen de glijbaan ook eens, en au, wat 
doet dat zeer! Hij is zo lang, dat je er je billen aan verbrandt. Ze zullen 
zitkussentjes moeten zoeken om mee te glijden.  

FAM 4 - HE ‘M UKPI HE’ 
start 12/11/2020 
Monica heeft veel zitkussentjes verzameld, zodat iedereen veilig kan 
glijden. Maar die kussentjes waren van Maman, de mama van Suikerspin. 
En da’s een kwaaie. Nu wil ze het pretpark slopen! Om haar humeur 
te verbeteren, besluiten Monica en de directeur een ‘Maman Suikerspin 
Theater’ te laten bouwen. Maar daarvoor moeten ze wel eerst bakste-
nen verzamelen.   

FAM 5 - ACB O KERNE? 
start 26/11/2020
Wanneer het ‘Maman Suikerspin Theater’ bijna klaar is, krijgt meneer 
Suikerspin telefoon. Het is Milou, die verantwoordelijk is voor de acht-
baan. Zij wil haar attractie ook wel eens vernieuwen. Nu lijkt die meer 
op een kleutertreintje. Monica gaat kijken wat ze kan doen. Ze blijft zo 
lang weg dat meneer Suikerspin ook naar de rollercoaster gaat. Daar 
ziet hij Monica onder het spoor liggen! Milou was jaloers op haar.  Wan-
neer Monica bevrijd is, besluiten ze nieuwe railstukken te zoeken om 
de achtbaan weer supertof te maken.  

FAM 6 – DE IM  - start 10/12/2020
Monica en meneer Suikerspin wandelen door het pretpark. Het ziet 
er al veel beter uit, en er komen steeds meer bezoekers. Plots blijft de 
directeur staan. Hij heeft de draaimolen gezien, zijn lievelingsattractie! 
Maar het is geen gewone draaimolen meer. Jef Zwierig, die voor de 
molen zorgt, heeft er een turbomotor op gemonteerd. Jiehaa, meneer 
Suikerspin draait rond en rond, almaar sneller. Tot hij er opeens met 
een grote boog afvliegt. Samen met alle versierselen van de draaimolen.  
  

FAM 7 - PEP V ET  - start 07/01/2021
Met al die vernieuwde attracties komen er steeds meer mensen naar 
het pretpark. Nu heeft Monica gelezen dat er een wedstrijd komt voor 
Pretpark van het Jaar. En als Pretpark Suikerspin niet wint, laat de mama 
van meneer Suikerspin het veranderen in een gifstort. Dus moeten ze 
hun uiterste best doen om het de Geheime Gasten naar hun zin te 
maken. Dat zijn de juryleden. Omdat ze niet zeker weten wie de 
Geheime Gasten zijn, besluiten Monica en meneer Suikerspin om 
alle bezoekers te vertroetelen. Om te beginnen door ze allemaal te 
verwelkomen in hun eigen taal. 

FAM 8 - SUSI S IG - start 21/01/2021
Buenas Dias, Bienvenue, Welcome … Iedereen wordt begroet in zijn 
eigen moedertaal. Dan bedenkt Monica een manier om nog meer be-
zoekers naar het pretpark te lokken. Ze moeten een radiospot maken. 
Maar meneer Suikerspin is heel zenuwachtig wanneer hij die moet 
inspreken. Per ongeluk belooft hij gratis snoep aan iedereen die op 
zijn verjaardag het pretpark bezoekt. Ze moeten snel zo veel mogelijk 
snoep verzamelen om uit te delen.  
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FAM 9 - DE T OSE - start 21/01/2021
Ondertussen dingt Pretpark Suikerspin nog steeds mee naar de titel 
van Pretpark van het Jaar. De tegenspelers zijn Eurosidney en Plapsa-
land. Om ze te snel af te zijn, willen meneer Suikerspin en Monica een 
goochelshow organiseren. Met de wereldberoemde Grote Foetsjie. Ze 
besluiten om het wereldrecord ‘konijnen uit een hoed toveren’ te ver-
breken. Daarvoor hebben ze heel veel konijnen nodig.  

FAM 10 - EN ASD  - start 25/02/2021
Yes, het wereldrecord ‘konijnen uit een hoed toveren’ is verbroken! 
Overal in het pretpark springen nu konijnen in het rond. Maar in Pret-
park Eurosidney werden wel twee wereldrecords verbroken. En het 
laatste nieuws is dat Pretpark Plapsaland zelfs nóg meer konijnen uit 
een hoed heeft kunnen toveren dan de Grote Foetsjie. Daar moeten 
Monica en meneer Suikerspin een tegenzet voor bedenken. Het wordt 
een gemaskerd bal, met maskers natuurlijk. 

FAM 11 - DE SUSI - start 11/03/2021
Het gemaskerd bal was een succes. Meneer Suikerspin en Monica 
dansten de hele avond samen. Maar de volgende ochtend heeft me-
neer Suikerspin een erg slecht humeur. Zijn pretpark staat op de derde 
plaats in de wedstrijd. Laatst! Wat moeten ze nu nog doen om te win-
nen? Suikerspinnen. Ze maken een megasuikerspin, die ze kunnen laten 
zien aan iedereen die naar het verjaardagsfeest van de burgemeester 
komt.  

FAM 12 - DE LEG - start 25/03/2021
Wat een knaller, dat feest van de burgemeester. Het was zo’n succes 
dat Pretpark Suikerspin de volgende dag op de tweede plaats staat in 
de wedstrijd. Monica en meneer Suikerspin willen nog meer Geheime 
Gasten in de watten leggen. Maar als ze buiten komen, zien ze dat het 
hele pretpark bedolven ligt onder een berg afval. Zelf staan ze … boven 
op het reuzenrad. Zo veel afval ligt er. Ze moeten snel alle rommel 
wegscheppen om de gasten te bevrijden.  

FAM 13 - GEE G F IN?- start 22/04/2021
Het pretpark ligt er weer brandschoon bij. Plots zien meneer Suiker-
spin en Monica een geheimzinnige man. Hij schrijft van alles op in een 
schriftje. Is hij een Geheime Gast? Of misschien een spion van een an-

der pretpark? Ze laten hem achtervolgen door Rudy Schaduw.  Als de 
man een spion is, jagen ze hem weg, en als hij een Geheime Gast is, dan 
verwennen ze hem. Maar de man is braaf en saboteert niets, dus moet 
Rudy hem in de watten leggen. Zorgen dat hij zo veel ijsjes kan eten als 
hij wil, bijvoorbeeld. En kijk, daar gaat de man al naar het ijskraam. Oh 
nee, net nu zijn alle ijsjes op! 

FAM 14 - BIY   LUT
start 06/05/2021
De Geheime Gast kreeg net op tijd zijn ijsje. 
Maar hij inspecteert het van onder tot boven 
… omdat hij van de voedselinspectie is. Daar-
om schreef hij zo veel op. Maar hij verklaart 
Pretpark Suikerspin helemaal veilig. Tijd dus 
om het de andere bezoekers weer naar hun 
zin te maken. Monica en meneer Suikerspin 
wandelen samen door het park. Aan de 
zwiepzwap zien ze een jongetje dat staat te 
huilen. Hij heet Billy en hij wil ook graag op de 
zwiepzwap, maar hij is nog te klein. Om hem 
toch eens te laten vliegen, wil meneer Suiker-
spin een heleboel ballonnen verzamelen.  

FAM 15 - WI  ER N?
start 21/01/2021
Het is tijd voor de fi nale van de wedstrijd 
voor Pretpark van het Jaar. Die wordt uit-
gezonden op tv. Een menigte heeft zich ver-
zameld aan het ‘Maman Suikerspin Theater’ 
om te kunnen kijken. Plapsaland maakt geen 
kans meer en de laatste Geheime Gasten 
moeten nu punten geven aan Eurosidney 
of aan Suikerspin. Wie de meeste punten 
heeft, wint. Even staat Eurosidney aan de 
leiding. Maar dan worden de laatste punten 
uitgedeeld aan Pretpark Suikerspin … en zij 
winnen! Er komt een groot feest en Monica 
en meneer Suikerspin gaan trouwen. 
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