
 

Bijlage: Verhaal bij de introductie 

Er was eens… een sprookje. 

Een sprookje?  

Ja, maar niet zomaar een sprookje, niet zo een die we al kennen. Dit is een heel bijzonder sprookje. 

We gaan het zelf verzinnen. 

Maar dat is veel te moeilijk, hoor ik jullie zeggen. ´Tuurlijk niet! Kom op! Met al die talenten van jullie… 

Wacht. 

Ik help jullie op weg. Laten we eens nadenken wat we daarvoor nodig hebben. 

En weten jullie het al?  

Zie je wel, ik hoor hele goede ideeën. 

Schrijf ze op. Hussel ze door elkaar. Wat je dan krijgt? Juist… Pure magie. 

Met elkaar gaan we er iets moois van maken. Een kwestie van samenwerken. 

Weet je wat, ik maak een beginnetje. 

 

Er was eens… (ja, zo beginnen sprookjes toch?) 

Er was eens… 

Een bijzondere tijd. De tijd NU. 

NU gaat er iets gebeuren, dat kun je voelen. Er hangt namelijk een magische sfeer, sprookjesachtig. 

Voel je het ook? 

Dit verhaal speelt zich af in een stad, jouw stad. Als de blaadjes van de bomen in de groene stad 

verkleuren en de eerste kastanjes op de grond liggen en de wind wat vaker waait, dan weten jullie dat 

dat het begin is van de herfst en dat alle kinderen in de stad een weekje vakantie krijgen. 

 

“Fijn”, denkt Sirio, “dan kan ik lekker uitslapen”. 

“Leuk”, denkt Mira, ”wat zal ik eens gaan doen?”. 

“Hoe kan ik mijn ouders overhalen om iets leuks te gaan doen?”, denkt Salima. 

“Oei, wat zal ik me weer gaan vervelen”, denkt Willem.  

“Saai”, denkt Mohammed, “ik ga liever naar school, met mijn vriendjes”. 

“Heel veel tijd om te spelen”, denkt Sara. 

 

Wat denk jij? 

Jaha, echt waar… het sprookje gaat over jou.  

Hoezo, sprookjes bestaan niet? Nou, deze wel, let maar op. Een kwestie van je fantasie gebruiken.  

 

Goed, stel je voor dat je een sprookjesfiguur bent. Hoe zou je dan willen zijn en wat zou je allemaal 

kunnen? Kunnen toveren is toch wel het minste, of niet? 

 

Waar waren we gebleven?  

De herfstvakantie. Een hele week vrij.  

Weet je wat, we gaan er een betoverend avontuur van maken, want vervelen of uitslapen kan altijd 

nog. 

Oh, dat brengt me op een idee. We noemen het sprookje: De betoverde stad. 

In de stad is het een en al betovering. Maar dat is er niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. En 

dat kun je niet alleen. En er is wel wat voorbereiding nodig. 

Misschien ga je wel op reis. Niet op een verre reis naar een ver land, maar op reis in je eigen stad. 

Ken je de route? Waar wil je het liefste naartoe? En hoe? Hinkelend? Op een vliegend tapijt? Met 

elkaar als een grote parade? 

 



Wie neem je graag mee? Je vrienden? Je ouders? Je opa en oma? Je grote neef? De buurvrouw? 

Djimmie?  

Wie Djimmie is, hoor ik jullie vragen. Weet je dat niet? 

En wat gaan we dan doen? Geen idee? Hoezo geen idee… 

 

Ja, wacht even hoor, ik ga dit sprookje echt niet helemaal alleen verzinnen. Jullie gaan het zelf doen. 

Stap voor stap. Dat wordt een mooie zoektocht. Voel je vrij om te kiezen wat je wilt. Gebruik al je 

fantasie en je creativiteit. Ik weet zeker dat jullie het kunnen. Ik ga ervandoor.  

 

Wie ik ben? Ja, dat zou je wel willen weten hè… 

Ik ben betoverend en ik geloof in sprookjes. En ik geloof in jou. Meer hoef je niet te weten. 

 

Goede reis. 

 


