Mama Mia! Flynn is al groot.
** 1.Flynn en zijn broers Gil en Kato
Dit is Flynn. Hij is vier jaar en zit in de tweede kleuterklas.
Zijn twee grote broers heten Gil en Kato.
Ze zorgen goed voor Flynn.
Flynn vindt hen lief. Meestal toch…

Flynn is een beetje verlegen. Hij praat niet zoveel.
Hij kan al héél véél hélemaal zelf: zich aankleden,
zijn tanden poetsen, …
Veters en knopen vindt hij moeilijk,
net zoals boterhammen smeren.

Flynn speelt graag. Wat hij het liefste doet, is puzzelen.
Ook dansen vindt hij reuzeleuk.
Hij danst op de gsm-deuntjes van zijn mama.
En als papa drum speelt, kan hij zeker niet stil staan!

WEET JE …
… dat Flynn soms ook op de grote drum van papa speelt?
… dat Kato een naam voor een jongen én voor een meisje is?
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** 2. Flynns familie en zijn huis
Flynns papa heet Henry en zijn mama heet Ann.
Flynns papa komt uit Afrika: uit Oeganda.
Mama is in België geboren.
Flynns mama en papa werken alle twee in Brussel.

Gil en Kato ken je al! Gil is tien jaar en Kato is twaalf jaar.
Flynns oma haalt de jongens op woensdag en vrijdag aan school op.
Flynn ziet zijn opa ook veel. Opa is nu met een andere oma getrouwd.

Flynn heeft nog een oma in Oeganda. Die oma noemt hij Jjajja.
Flynn heeft Jjajja1 nog nooit ontmoet.
Als Flynn groot is, gaat hij naar haar toe.

Flynn woont in een huis in Brussel. Twee huizen verder woont
Luna. Zij speelt veel met de jongens. Luna is al tien jaar, net zoals Gil.
Flynn vindt Luna ZO lief!

WEET JE …
… dat Luna niet altijd naast Flynn woont? Ze woont de ene week bij haar
mama en de andere week bij haar papa.
… dat bij Flynn thuis de garage en de hal beneden zijn en de woonkamer en
de keuken boven, op de eerste verdieping? De tweede verdieping kan je op
de foto niet zien. Daar slaapt Flynn.
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** 3.Ontbijt
Flynn schenkt zijn beker vol. Zonder morsen!
‘Mama mia!’ lacht mama. ‘Wat ben jij toch al GROOT.’

‘Vandaag is het op school 11.11.11’, zegt Kato.
‘Elf.. Elf .. Wat?’ denkt Flynn.
‘Ik ben trots dat jullie meesparen voor 11.11.11!’ zegt mama.
En papa zegt: ‘Er zijn zoveel mensen op de wereld
die niet veel hebben. 11.11.11. zamelt geld in voor hen.
Goed dat jullie meedoen!’

‘Mama en papa zijn trots op mijn broers,’ denkt Flynn.
‘Want mijn broers verzamelen geld voor de … de elf … de elfjes.’
Flynn wil dat mama en papa ook trots zijn op hém.
‘Mama’, zegt Flynn luid, ‘ik ga ook centjes aan juf geven!’
‘Mama mia, dat is lief, Flynn!’ zegt mama. ‘Maar … je bent nog te KLEIN.’

WEET JE …
… wat een elfje is? Dat is een soort fee, met vleugels.
… wat 11.11.11. is? De mensen van 11.11.11. zamelen geld in om ervoor te zorgen
dat alle kinderen en mensen in de hele wereld goed kunnen wonen, eten en
drinken. Maar Flynn denkt dat het elfjes zijn die dat doen!
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** 4.De kast
Psshht! Psshht! Papa’s strijkijzer blaast en proest.
Flynn is alleen in de keuken. Hij is ZO boos.
Mama zegt eerst dat hij groot is! En dan zegt ze
dat hij klein is! Dat is niet waar. Flynn is wél groot!

Flynn stampt hard tegen een stoel. De stoel botst tegen de kast.
De kast! Daar liggen de centjes van mama en papa …

Flynn klimt op de stoel. Hij grabbelt in de kast.
Daar: twee briefjes, met een één op en veel nullen.
Wat zal juf daar blij mee zijn! Flynn propt de briefjes in zijn zak.

Gil loopt haastig de keuken binnen. ‘Flynn, waar blijf je toch?’
vraagt hij. ‘We gaan naar school. Kom, ik help je met je jas en je schoenen.’

WEET JE …
...dat Flynn en papa soms samen op de drums spelen? Zie je de drums?
… welk cijfer er op de briefjes staat? Een één en veel nullen… Hoeveel zou
dat zijn?
…dat het briefjes (centjes) zijn van papa? Het zijn briefjes uit Oeganda. Het
zijn geen euro’s maar shillings.
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** 5. De tram
Mama, Gil , Kato en Flynn stappen naar de tram.
‘Flynn , loop jij maar voorop!‘ zegt mama.
‘Zitten de briefjes er nog?’ denkt Flynn. Even voelen…
Flynn blijft staan.
‘He trage slak!’ roept Kato. ‘Loop eens wat sneller.’

Daar is de tram. Flynn klautert met mama de tram op.
Wat is het druk! Mama, Gil en Kato vinden
een zitplaats. Flynn blijft liever staan.
Hij voelt zich groot ! Oh, juf zal zo trots zijn!

Ah, ze zijn er al. Flynn geeft een kus aan mama.
Hij springt uit de tram en huppelt de school binnen
‘Onze trage slak is een snelle haas geworden!’ lacht Gil.

WEET JE …
… dat de school maar één halte verder is met de tram?
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** 6.Luna
Het is speeltijd. Juf heeft nog niets over de elfjes gezegd!
Flynn is in de war. Hij rent naar buiten en verstopt zich.
‘Dag Flynnetje, speel je verstoppertje?’
Dat is Luna, Flynns buurmeisje! Flynn vindt haar lief.
‘Ik heb centjes uit de kast gehaald voor de elfjes!’ flapt Flynn eruit.
Luna begrijpt Flynn eerst niet… Geld voor de elfjes?
Maar dan snapt ze wat hij bedoelt. ‘Geld voor 11.11.11?’ lacht ze.
‘ Flynnetje, wat lief van je.’
Flynn haalt de briefjes uit zijn zak.
‘Mama mia, Flynnetje! Dat is veel geld!
Flynn glimt van trots.
‘En het zijn centjes uit Oeganda, het land van je papa!
Dat moet je thuis wel eerst vragen, Flynnetje’, zegt Luna.
‘Leg het maar terug in de kast, goed?’
Flynn knikt zo sip dat Luna hem knuffelt.

WEET JE …
… dat Flynn en Luna denken dat een briefje met veel nullen veel geld is?
… dat een briefje van 1000 shilling hetzelfde is als een halve euro? Is dat
veel?
… dat Luna op dezelfde school zit als Gil, Kato en Flynn?
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** 7. Oma
Het is middag. School is uit.
‘Bonjour mes chéris! Dag schatten van me!’
Oma staat de jongens na school op te wachten.
Flynn springt in oma’s armen.

Gaan we naar de dieren kijken?’ vraagt oma.
Flynn knikt van ja. Dat is leuk!

Daar zijn de dieren. ‘Kijk naar die ganzen, Flynn’, wijst oma.
‘En hier monsieur de haan! Mijnheer de haan. Olala!’

Flynn luistert niet. Hij denkt aan de centjes in zijn broekzak.
Als hij straks alleen in de keuken is, legt hij ze vlug terug in de kast.

‘Kukeluku! Cocorico!’ De haan pikt naar Flynn. Flynn schrikt ervan!
WEET JE …
… dat ganzen net zo’n goede waakdieren zijn als honden? Ze maken heel
veel lawaai als er vreemde mensen dichtbij komen. Weet je welk geluid ze
maken?
… dat we ‘cocorico’ zeggen in het Frans als we het geluid van een haan
nadoen en ‘kukeleku’ in het Nederlands? Vreemd hé?
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** 8. Een dutje
Thuis bakt oma spiegeleieren. Hm! Daar is Flynn dol op.
‘Doe maar een dutje in de woonkamer, Flynn’,
zegt oma na het eten.
‘Ik blijf wel in de keuken. Dan stoor ik je niet.’
Flynn zucht. Jammer. Hij kan de centjes niet terug in de kast leggen.

Voorzichtig trekt Flynn zijn lange broek uit.
De briefjes mogen er niet uitvallen!
Oma stopt Flynn onder. ‘Slaapwel, mon chéri.’

RIIIING! Flynn schrikt wakker van de deurbel.
Gil en Kato komen thuis van celloles.
‘Jij hebt lang geslapen, Flynn’, lacht Kato, ‘het is al half vijf’.

WEET JE …
… hoe laat dat is, half vijf? Kan je dat tonen op de klok?
… dat Gil en Kato al zelf spiegeleieren kunnen bakken? Hoe lust jij je eitje?
… dat Gil en Kato op woensdagnamiddag veel te doen hebben? Ze volgen
notenleer, celloles én voetbal.
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** 9.Puzzelen
‘Gil en Kato, laat jullie huiswerk eens zien?’ zegt oma.
‘En wat ga jij spelen, Flynn?’
Flynn wil in de keuken blijven.
Hij wil zijn centjes terug leggen!
Flynn heeft een goed idee.
‘Ik ga puzzelen, oma’, zegt hij. ‘Ik maak een puzzel
van 100 stukjes … aan de keukentafel.’
‘Mama mia,’ zegt oma, ‘100 stukjes! Ik blijf gezellig bij je zitten.
Anders zit je maar alleen in de keuken.’
O nee! Oma blijft ook in de keuken.
En ze kijkt ook nog het huiswerk van Kato na.
Het duurt vreselijk lang.
Flynn kan de briefjes niet terug in de kast leggen!

WEET JE …
… dat Flynn al een puzzel kan maken van 100 stukjes,
… hoe Flynn zijn puzzel maakt? Eerst legt hij twee stapels: een stapel van
puzzelstukken met randen en een stapel van puzzelstukken zonder
randen. Hij begint eerst met de randen: daarmee maakt hij de buitenkant.
Dan begint hij met de binnenkant!

9

** 10.Sprookje
Het is bedtijd. Gil leest een sprookje voor.
Een sprookje over een heks, over een soldaat en over … geld.
GELD! Flynn schrikt op. Mama mia! Het geld zit nog in zijn broekzak!
‘Wat is er, Flynn? Ben je bang voor de heks?’ plaagt Gil.
Flynn huilt. Hij vertelt Gil alles.
‘Waarom heb je niets gezegd?’ vraagt Gil.
‘We zijn allemaal trots op jou.
Ook als je geen centjes geeft.’
‘Echt?’ snift Flynn. ‘Echt,’ lacht Gil.
‘Weet je wat?’ zegt Gil, ‘ik leg de centjes nu voor jou terug. Goed?
Probeer jij dan morgen om je schoenen en je jas
alléén dicht te knopen?’
Flynn knikt en lacht door zijn tranen heen. ‘Beloofd!’
Gil sluipt naar de keuken. Niemand ziet hem.
Stil legt hij het geld terug.
Flynn lacht. Wat een lieve broers heeft hij toch!

WEET JE …
… dat Gil voorleest uit een oud sprookjesboek van mama?
… dat Gil het sprookje van de Tondeldoos voorleest? Dat is een heel lang
sprookje.
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