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TWEEDE KLEUTERKLAS 

SPORT. ZELFBEELD, WAT KAN IK, WAT KAN IK NIET. WEEK VAN DE SPORT 

IEDEREEN EEN PUNT! 

Hop en hop en hop.  

Op en neer. 

Op en neer gaat Erwt. 

Steeds hoger gaat ze. Erwt komt bijna aan het plafond! 

Erwt springt op de trampoline.  

Ze landt eerst op haar voeten, dan op haar poep. 

Nu maakt Erwt een koprol in de lucht. 

Wat knap van Erwt, denkt Wortel.  

Wat kan Erwt veel dat ik niet kan, denkt Wortel. 

“Dat kan ik ook!” roept Tomaat. “Uit de weg, Erwt!” 

Tomaat klimt op de trampoline. Ze durft, want Tomaat weet van zichzelf dat ze 

veel kan. 

Het voelt wel een beetje gek. Voorzichtig wipt Tomaat een beetje op en neer. 

Dan, hop, springt Tomaat.  

En, boem, daar ligt Tomaat. 

Oei, dit is toch niet zo gemakkelijk als het lijkt, denkt Tomaat. 

“Je moet je benen buigen als je neerkomt,” zegt Erwt. “Anders val je.” 

“Ja, dat heb ik gemerkt,” lacht Tomaat. 

Ze probeert het opnieuw. 

Nu gaat het iets beter. Bij elke sprong komt Tomaat iets hoger. 

“Joehoe, kijk eens hoe hoog ik al kan!” roept ze. 

En daar ligt Tomaat weer languit op de trampoline. 

“Spring en zwaai je armen opzij!” zegt Erwt. “Zo val je niet om.” 

Tomaat doet wat Erwt zegt. Nu gaat het echt goed. 

“Maak eens een koprol!” roept Erwt. 

Tomaat probeert het maar ze komt op haar buik terecht. 

“Dat is nog te moeilijk, Erwtje. Hiervoor moet ik nog oefenen. Het is pas mijn 

eerste keer!” lacht Tomaat. Ze komt van de trampoline. 
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“Nu jij, Wortel,” commandeert Tomaat.                  

Tomaat zegt graag wat anderen moeten doen.                     

Wortel wordt helemaal wit van schrik.  

“Ik kan dat niet,” zegt Wortel. 

“Ik kon het ook nog niet,” zegt Tomaat, “Maar ik heb 

het toch geleerd? Vooruit!” 

“Ik zal je helpen,” zegt Erwt lief. “Je moet gewoon 

durven.” 

“Ik ben niet erg goed in durven,” zegt Wortel.  

Maar hij klimt toch op de trampoline. Met knikkende knieën.  

Hij is bang. Maar hij wil het wel heel graag leren.  

Iedereen lijkt het zo leuk te vinden. 

“Hou je armen opzij en buig door je knieën,” zegt Erwt behulpzaam. 

Wortel doet het.  

“En spring!” zegt Erwt. 

Wortel blijft stokstijf staan. 

“Springen, Wortel!” roept Tomaat. 

Maar Wortel komt niet in beweging. 

Dan gaat plots het fluitje van de meester. 

Dat betekent dat hun beurt voorbij is.  

Andere kleine groenten komen bij de trampoline.

 

Wortel, Tomaat en Erwt schuiven door naar het basketbal gooien. 

“Jullie mogen om de beurt gooien. Wie de bal in het net krijgt, heeft een punt,” 

zegt de meester. 

Dat kan ik wel!, denkt Wortel blij. 

Hij neemt de basketbal, botst met de bal en gooit dan de bal meteen door de 

ring. 

Joepie, een punt voor Wortel!                                       

Nu is het de beurt aan Tomaat.  

Tomaat gooit, Tomaat mist. 

Ze vindt het niet erg. 

Nu is het de beurt aan Erwt. Ze gooit, maar krijgt de bal niet hoog genoeg. 
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Nu is het weer aan Wortel en weer scoort hij een punt. 

Om beurt gooien ze. Maar Wortel is de enige die de bal door het net krijgt. 

Erwt wordt een beetje ongeduldig. 

Ze is altijd zo goed in sport, maar dit keer lukt het niet. 

“Ik kan het best, maar ik kom niet hoog genoeg!” klaagt Erwt. 

Dat is waar, denkt Wortel. Ik ben groot en zij is klein. 

“Ik zal je helpen,” zegt Wortel. 

Hij tilt Erwt op. 

“Wat ben jij lief,” zegt Erwt. 

Erwt gooit de bal dit keer precies in het basketnet. 

Een punt voor Erwt! 

 


