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Ontdek je talent en ga ermee aan de slag!





Wij zijn: Marit, Fabio, Carlijn en Esmée

Leeftijd: 11-12 jaar

We wonen in de: Kastanjestraat

Onze school heet: De Zonnestraal

We zitten in groep: 8

Ons favo-eten:  brownies, broodjes knakworst, 
pizza’s

We zijn dol op: sporten, chillen, onze honden

We hebben een hekel aan: gezeur

We gaan nooit de deur uit zonder: onze mobiele telefoon

Later worden we: onszelf
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Woordenlijst Italiaans-Nederlands

In het verhaal worden enkele Italiaanse woorden gebruikt. Achter elk 
Italiaans woord staat een getal. Achter in het boek vind je een woor-
denlijst Italiaans-Nederlands. Zoek in de lijst het getal op en ontdek 
wat de Nederlandse vertaling is. Zo leer je tijdens het lezen ook nog 
een beetje Italiaans ;-)
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1. Bestelbusje

Maandag, 7.41 uur

‘Buongiorno1!’ Fabio zwaait enthousiast naar zijn vriendinnen. Ze 
staan met hun honden op de groenstrook.
‘Hé Fabio, alles goed?’ vraagt Marit.
‘Kan niet beter! Vlekkie is geslaagd voor de puppycursus!’
‘Echt? Wat gooooeeeed!’ roept Esmée.
Carlijn hurkt neer voor Vlekkie en aait hem. ‘Toppertje!’
‘De hondentrainer zei wel dat Vlekkie een talent heeft voor stout 
zijn.’ Fabio grinnikt.

Carlijn pakt Vlekkies kop tussen haar handen. ‘Lief 
  stout, bedoelt hij zeker!’
   ‘Heeft ’ie dat van zijn moeder?’ Marit kijkt Carlijn 
     vragend aan.
   ‘Nee, Vicky is volgens mij nog nooit stout geweest.’
  ‘Dan heeft ’ie dat talent van zijn vader geërfd,’ zegt   
 Fabio.
Carlijn grinnikt. ‘Dat moet dan haast wel.’
‘Kom, laten we naar het uitlaatveldje gaan. Splinter is 
niet meer te houden.’ Marit wordt bijna meegesleurd 

door haar hond.
Fabio gniffelt. ‘Ik denk dat Splinter heel goed zou zijn in touwtrekken.’
Marit knikt. ‘Dat denk ik ook. Zouden er touwtrekwedstrijden voor 
honden bestaan?’
Carlijn schiet in de lach. ‘Vast wel. En anders beginnen we een 
competitie tussen onze eigen honden.’
Marit proest het uit. ‘Wedden dat Splinter dan wint.’
‘Zeker weten!’ roept Esmée.
Na de uitlaatronde lopen ze terug naar huis. Een bestelbusje passeert 
hen en rijdt de Kastanjestraat in.


