
In het grote bos staat een enorme 
eik. Aan de voet van de eik zitten drie 
diertjes. Ze kijken elkaar in stilte aan. 
Het zijn een pad, een egel en een spin. 
Ze heten Blaasje, Stekel en Pootje. 
Daar komt juffrouw Uil. 
Ze gaat op de onderste tak zitten. 
Langzaam draait ze haar hoofd. Zo zegt 
ze dag tegen haar drie leerlingen. 

Blaasje de pad is een beetje verlegen. 
Hij kijkt naar de grond en zucht luid. 

Hij heeft er geen zin in. Wat een leuke 
zomer was het aan de vijver. Zingen en 
tuimelen, plonzen en zonnen ...  
Maar nu is het grijs en mistig. De vijver 
is ver weg. Blaasje wordt er triest van. 
Pootje klampt zich vast aan haar zijden 
draad. Anders valt ze misschien flauw. 
Pootje is een zwarte spin. Maar nu ziet 
ze groen van schrik. Vanmorgen moest 
ze al vroeg uit haar web. Dus nu weeft 
ze zo snel als ze kan. Ze wil zo snel 
mogelijk weer een zacht nestje.  
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Stekel de egel rolt zich op in een 
bolletje. Hij houdt zijn handjes dicht bij 
elkaar. Wat zou hij graag slapen! Stekel 
houdt van eten. Op weg naar school 
heeft hij te veel slakken gegeten.  
Hij zou wel de hele dag kunnen slapen. 

Maar juffrouw Uil is streng. 
Toe-hoe maar! Jullie moe-hoe-ten mooi 
rechtop gaan zitten! krast ze.
Blaasje slikt zijn plakkerige speeksel in. 
Stekel steekt zijn puntige stekels uit. 
Pootje zet zich schrap op haar acht 
poten. 
Veel beter! Zo moe-hoe-t het!
Juffrouw Uil buigt voorover. Ze haalt 
iets uit het gat onderin de boomstam. 
Af en toe draait ze haar hoofd 
achterom. Ze houdt haar leerlingen 
in de gaten. Juffrouw Uil neemt 
een kartonnen doos. 

Die zet ze voor Stekel, Blaasje en 
Pootje. Ze zijn stomverbaasd.

De eerste les! roept ze vrolijk.
Kwaak! Wat is dat? roept Blaasje. 
Kun je het opeten? vraagt Stekel.  
Hij is plots erg benieuwd.
Da ... dat heb ik no ... nog  
nooit gezien, zegt Pootje.  
Is het ge ... gevaarlijk? 
Juffrouw Uil trommelt met haar 
klauwen op de tak. Het wordt meteen 
stil.  
Op school moe-hoe-ten we bijleren! 
Daarom doe-hoe-n we nieuwe dingen. 

Stekel begint te geeuwen.
Juffrouw Uil kijkt hem boos aan  
met haar gele ogen.
Vandaag moe-hoe-ten jullie leren 
samenwerken. Dat is heel belangrijk.



Oei. Ik ... ik werk ei ... eigenlijk altijd  
al ... alleen.  
Pootje bibbert op haar poten.   
Dan zal dat nu veranderen! Jullie  
moe-hoe-ten leren dat je elkaar nodig 
hebt. Als groe-hoe-p sta je sterker...
... als er gevaar dreigt, blaast Blaasje.
Juffrouw Uil draait haar hoofd  
270 graden. Dat is haar manier  
om ja te zeggen. 

Met deze doos moe-hoe-ten jullie een 
mooi klaslokaal maken. Hoe-hoe gaan 
jullie dat doe-hoe-n?
Ik zou ku ... huu ... kunnen ..., stamelt 
Pootje. 
Lach je me uit? vraagt Juffrouw Uil.  
Ze spert haar grote ogen wijd open.  
Maar nee, juffrouw, zegt Blaasje.  
Hij geeft Pootje een knipoog.  
Ze stottert van schrik. 
Goe-hoe-d, ga verder. 
Ik ... ik ... ik zou een nestje van zijde 
kunnen maken, zegt het spinnetje.  
Zo ... zo hebben we het lekker warm.
Geen slecht idee, zegt de lerares.

Mmm ... lekker warm, mompelt de 
egel. Hij wil zich alweer in een bolletje 
rollen. 
Ik ga op zoek naar mos, zegt Blaasje. 
Dan hebben we een tapijtje. En bloemen, 
als versiering.  
Zeer goe-hoe-d, zegt Juffrouw Uil.  
Onze klas gaat mooi en knus zijn.  
Met versiering en zachte nestjes.  
En jij, Stekel, wat ga jij doe-hoe-n? 
Stekel gaat plots rechtop staan.
Er ontbreekt nog eten! Ik ga slakken 
zoeken! Die prik ik dan op mijn stekels! 
Als een brochette! Hij heeft al honger.
Juffrouw Uil zet haar veren wijd uit.
Perfect! Een goe-hoe-d begin van  
het nieuwe jaar! Wat leuk!
Stekel, Blaasje en Pootje zijn superblij.

Zo werken de drie dieren samen.  
In het grote bos, onder de enorme 
eik. Hun lerares kijkt trots toe. Stekel 
rent alle kanten op. Hij is nu helemaal 
wakker. Blaasje zingt uit volle borst.  
En Pootje? Die vergeet te bibberen  
van schrik. 


