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Stopplaats 9

Het is jullie gelukt, jullie hebben ook de laatste stopplaats gevonden!  

Ik heb jullie de vorige keer verteld over mijn vriend Louis. Ik heb nog een verhaal over hem!  

 

Wie komt Louis tegen? 

Wat is de reactie van Louis als hij hoort dat die persoon niet elke maand genoeg centjes heeft om 
alles te betalen? 

Wanneer was Louis het meest gelukkig? Voor of nadat hij zijn spullen afgeeft?  

Hoe komt het dat Louis plots zo blij is? 

 

Af en toe is het goed om eens na te denken over hoe veel we al hebben in het leven. Daarom is 
opnieuw alles verdelen soms een goed idee.  

We gaan dit eens proberen met een leuk :  

 

 

 

 

 

 

 

Op een dag komt Louis met twee volle zakken uit de winkel. Hij heeft weeral de 
nieuwste snufjes gekocht. Hij loopt tegen Michiel. Louis en Michiel kennen elkaar nog 
van vroeg in de kleuterklas. Ze geraken aan de praat.  

Michiel blijkt het moeilijk te hebben om elke maand toe te komen met zijn geld maar 
toch is hij heel gelukkig. De nieuwste snufjes die Louis allemaal aankoopt, zijn voor hem 
onbekend. Louis vindt het eerst wat raar dat Michiel zo gelukkig is. Hijzelf met al zijn 
nieuwe spullen is helemaal niet zo gelukkig. Hij besluit zijn nieuw aangekochte spullen 
aan Michiel te geven.  

Het gezicht van Michiel gaat helemaal stralen. Hij geeft Louis een dikke knuffel. En 
Louis dan? Wel die had er een heel goede vriend bij! 

 

1. Wie heeft het meeste geld en wie het minste?  

2. Verdeel nu eens alles zodat iedereen even veel heeft.  

3. Was dat makkelijk of moeilijk? Hoe komt dat? 
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En met die laatste opdracht zit onze zoektocht er op!  

Heb je me overal gevonden? Heb je op elke stopplaats goed de letters opgeschreven?  

Dan kan je hieronder het woord lezen dat we zochten. 




