
Hiphop in de modder

naar buiten! 
luuk en kim gaan op stap. 
er is geen school. 
ze gaan om de hoek. 
daar is een speeltuin. 
met een schuit. 
die schuit is groot. 

luuk gaat in de schuit. 
hij ligt op zijn rug. 
en kim komt ernaast. 
sluit je ogen, luuk, zegt kim. 
dan krijg je kriebels in je buik! 

daar komt tom aan. 
hij is goed in hiphop. 
dat leert hij van zijn broer sander. 
sander is al groot. 
hij zit op hiphop.

tom kan op één hand staan. 
dat doet hij vaak. 
hij kan ook de flikflak. 
tom komt ook in de schuit. 
maar niet te lang. 
hij gaat er weer snel uit. 
te sloom voor hem, die schuit. 

ik spring ver, zegt tom. 
kun jij dat ook? 
tom doet een jump. 
een jump in de zandbak. 
een arm in de lucht. 
en dan een koprol. 
een draai op zijn voet. 
dan, hup, weer op de rand.

kim kijkt naar tom. 
luuk ziet het ook. 
wat knap van tom! 
hoe doet hij dat? 
dat wil ik ook! zegt luuk. 
kom maar, luuk, zegt tom. 
ik leer het je!
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tom leert luuk hiphop!
luuk doet wat tom doet. 
hij gaat rond op één voet. 
dat lukt al vaak. 
maar soms gaat het nog mis. 

kijk, luuk, zegt tom. 
ik ga rond op één voet. 
dan sta ik op twee handen. 
en ik laat een hand los. 
ho, ho, niet zo snel, roept luuk. 

luuk doet het nog eens. 
hij krijgt het er warm van. 
maar hij geeft niet op. 
dan tilt luuk zijn lijf op. 
hij staat op twee armen!

ik kan het ook met één arm.
kijk eens! roept tom. 

ja ja, zegt luuk. 
bij jou gaat het goed. 
ik leer het nog maar net, hoor. 

luuk gaat weer naar de schuit. 
daar rust hij uit. 
pfffff….
hij is er moe van! 
tom gaat nog wat door. 
hij is nog lang niet moe. 
hij laat weer wat leuks zien. 
hij staat op zijn hoofd. 
en gaat twee keer rond. 
tom is écht goed. 
hij hiphopt ook vaak. 
dan krijg je dat. 

kim doet ook mee 
kim danst rond en rond. 
op de rand van de zandbak. 
ze valt niet. 
maar dan is ze dol. 
ze valt tóch. 
in het zand. 
niks aan de hand… 

ik weet wat, zegt tom. 
ik doe iets voor. 
en jij doet het na, luuk. 
en jij ook, kim. 

tom staat klaar. 
hij maakt een jump. 
zijn been gaat hoog in de lucht. 
hij tikt zijn voet aan. 
dan doet kim dat ook. 
en ook luuk kan het. 
wat een lol! 
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soep!
kim voelt aan haar buik.
haar buik gromt.
ze lust wel wat.
kim heeft zin in soep.
ze weet dat mam soep kookt.
ze wil naar huis.
kom, luuk we gaan naar huis.
lust jij ook soep, tom?
ga je mee?

mam is in huis.
de soep is al klaar.
tom mag ook soep.
mmmm.
dat smaakt.

kim eet haar soep.
ze denkt na.
bij hiphop hoort rap.
dat is een soort muziek.
kim wil rap.
kim heeft een box.
daar staat een rap op.

hiphop op bed
de box staat bij het bed.
kim zet de rap op.
kom, doe de hiphop!

maar er is niet veel plaats.
kim stoot zich aan het bed.
au!

tom trapt een lamp van de muur.
wat dom!
luuk valt op zijn kin. oei!

hiphop hoort buiten!
het lukt hier niet.
kom, we gaan weer!

weer naar buiten
ze gaan weer op weg.
op weg naar de speeltuin.
daar is veel plek.

kim neemt de box mee.
die zet ze op het rek.
het is leuk met de rap erbij.

tom doet wat voor.
luuk en kim doen het na.
het wordt een dans op hiphop!

doe de hip
doe de hop
doe de hiphop
yo! 
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luuk wil naar ans.
ans past vaak op.
ze moet zien hoe goed luuk is.
hoe goed hij hiphopt.
hoe snel hij is.
en hoe hoog hij kan…
ans woont vlakbij.

kom mee naar ans! zegt luuk.
ze moet de hiphop zien.
ja! roepen kim en tom.

luuk belt aan.
maar ans is er niet.

een kaart voor ans
het is al laat.
maar luuk en kim zijn nog op.
dat mag van mam.
kim maakt een kaart voor ans.
op de laptop.

ze maakt ook een kaart voor eef.
en een voor de broer van tom.
voor sander.
want die houdt van hiphop.
en nog een kaart voor freek.
en pap wil er ook één.
kim heeft het druk! 

dit staat er op de kaart:

hoi!
kom naar ons kijken!

op vrijdag om zes uur.
in de speeltuin.

hiphop met een rap.
er is ook sap en koek.
neem een stoel mee.

tot dan,
tom, luuk en kim.

mam print de kaarten.
luuk zet er een naam op.

nou, ze zijn mooi, hoor! zegt mam.
maar nu naar bed.
morgen komt er weer een dag.

dan gaan ze naar bed.
luuk droomt dat hij sterk is.
zo sterk als een reus.
nee, nog sterker….

kim droomt van tom.
van tom die hiphop kan.
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nog meer hiphop
er is nog een week.
nog een week tijd.
na school wacht luuk op tom.
en kim haalt haar box.
elke dag.
luuk kan de spin al.
en kim doet een jump.
het gaat heel goed.
mijn broer komt vrijdag.
en mijn pap ook! legt tom uit.

feest met hiphop!
dan is het vrijdag.
kim haalt haar box.
luuk legt koek op een schaal.
en mam pakt een fles sap.
ze gaan.

tijd voor het feest!
ik hoop dat het droog blijft.
de lucht is wat grijs, zegt mam.

mam kijkt naar de wolken.
als dat maar goed gaat.

dan zet kim de box neer.
daar komt tom ook al aan.
met zijn broer.
het is al druk in de speeltuin.
ans is er.
en eef met haar mam.
en freek.
en rens, koen, wim en saar. 
en ook margo.
en daar is ook de pap van tom.
net op tijd!
kijk goed!
daar gaat ie! roept kim blij.
de rap gaat door de box.
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luuk, kim en tom staan klaar.
tom gaat voorop.
hij doet rondjes.
en dan een jump!
dan zijn er rondjes van luuk en 
kim.
en een flikflak van tom!
en een koprol van luuk en kim!

wat een weer…
er valt iets uit de lucht.
iets nats…
maar de dans is nog niet klaar.
nog lang niet.
er komt nog een handstand.
en nog één.

ze dansen erop los.
maar de bui zet door.
steeds harder.

pap zet een doos op de box.
dan blijft de box droog.
en kijk daar.

pap doet zijn schoen uit!
en zijn sok gaat ook uit.
hij doet ook mee!

een boks voor tom, luuk en kim!
kom!
doe met ons mee!

dan doet ook de rest mee.
wat een leuk feest!
maar wel een nat feest.
modder-hiphop!
yo!
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Volg de weg door het 
rooster in de volgorde 
die bovenaan is 
aangegeven. Je mag
alleen horizontaal en
verticaal, niet diagonaal, 
en je mag dezelfde 
weg niet twee keer 
gebruiken.

In dit rooster staan 
vijf groepen van vijf 
verschillende figuren. 
Aan jou om ze te vinden! 
Begin telkens met de
gelijke figuren van elkaar 
te scheiden en maak 
dan groepjes van vijf.

S PE LEN  MAAR
S P E LEN  MAAR
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S PE LEN  MAAR

A B C D

Welke stukken ontbreken in deze puzzel? 
Zet een kruisje bij de juiste puzzelstukken.
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