
Griezelverhaal groep 5   Kinderboekenweek/Oktober-2017 

 

*De klok slaat 12 uur! (Gong-geluid 12x) JADE 

 

Sandee: Titel: “Gruwelijk eng in het donkere bos” 

 

Er waren eens 2 hele dikke vrienden, Spookie en Sproet, 

Ze waren heel blij en gelukkig, totdat……………….ze gingen verhuizen naar het dorpje Losser! 

Spookie en Sproet waren gek op avontuur, maar toen ontdekten ze een hele enge juf, haar naam 

was Juf Engie! 

 

Jurre: Op een dag willen ze kamperen in het bos. Joepieeeee zei Spookie dat is pas echt gruwelijk 

eng! 

Met de tent in de rugzak fietsen ze naar de Zandbergen. Ze rennen naar boven naar de 

uitkijktoren, de wind gaat steeds harder door de bomen waaien…….. (waai geluid) Ingmar, Lotte, 

Christy, Tara 

 

(Schrik) Zie jij dat ook daar Sproet? WAAAAARRRR????????, DAAAAAAAAAR!!!   

Het lijkt wel een olifanten-kerkhof. SPOOKIE EN SPROET GAAN ALS DE BLIKSEM NAAR BENEDEN 

(Bliksem Jade) 

 

(WOLVENGELUID) 

Sandee: Wolven, wolven, kijk daar gaan ze, Spookie en Sproet volgen het bloedspoor van de 

wolven. Ze komen op een raar punt uit, en rennen als de bliksem naar het Zandhoes. En dan…. zien 

ze juf Engie, ze zien dat ze een vampier is geworden.  

(Geluid: sambaballen) Tess 

Ze kijkt ons heeeeeeel boos aan! 

(Geluid: trommel) Jayden 

Spookie en Sproet springen heel snel achter de struiken, maar ze zijn net te laat juf Engie rent 

achter hun aan!!  

Ze kijken om zich heen en zien ineens rode ogen in de bosjes. WOAAAAAAAAHHH, HELP EEN 

MUMMIE!!  

Ze rennen weg maar dan grijpt juf Engie ze in de kraag. (Gillen) Esmee, Fem 

 

Jurre: Ze kunnen geen kant meer op. Snel zegt Spookie, pak het rode potje achter uit mijn rugzak. 

WAAROM, WAAROM zegt Sproet, daar zit de verdwijn poeder in zegt Spookie zachtjes.  

Snel proberen ze het dekseltje eraf te halen, per ongeluk komt er een beetje verdwijnpoeder op 

Spookie.  

Oooohh, Spookie is onzichtbaar geworden! De wolven de wolven, daar komen ze aan, ze  stuiven 

op Sproet af en grijpen haar bij de arm.  

Snel strooit Spookie het verdwijnpoeder over Sproet en de wolven beginnen heel hard te huilen, 

(wolvengeluid) 

 

Sandee: Onzichtbare Spookie en Sproet proberen zo snel mogelijk een kampvuur te maken. Jaaaaa 

het lukt! HOERA! 

De wolven worden bang van het kampvuur en druipen met hun staart tussen de benen af. 

Ondertussen is de mummie te ingewikkeld voor juf Engie als vampier.  

 



Sproet en Spookie zetten snel de tent op want het wordt al donker en het is VOLLE MAAN! 

(wolvengeluid) 

Ze zien juf Engie voor de tent staan. Juf Engie doet de rits van de tent open, Spookie en Sproet 

gooien snel knoflook naar haar, juf Engie, de vampier rent snel weg.  (geluid: tamboerijn) Lynn 

De WOLVEN, DE WOLVEN, daar komen de wolven, MAAR wat doen ze NU????  

Ze maken een grote kring om de mummie.  

De wolven beginnen opnieuw te huilen (wolvengeluid).  

Ze slepen de mummie mee in de donkere nacht naar hun grote hol.  

 

Jurre: Spookie en Sproet rennen en rennen en springen vliegends vlug op hun fiets (Mari),  

ze willen vluchten snel snel ( Merlie ).  

MAAR DAN…… Opeens word Spookie van schrik wakker, WAAR BEN IK, WAAR BEN IK?  

Sproet, Sproet wordt toch eens WAKKER, waar zijn de WOLVEN waar zijn de WOLVEN? 

Welke WOLVEN, welke WOLVEN, zegt Spookie.  

Ze kijken eens goed om zich heen en wrijven in hun ogen………. 

 

Pfffffffffffffffffffffff………………….. 

GELUKKIG , HET WAS MAAR EEN DROOOOOOOOOOM……………….. 

(wolvengeluid) 

 


