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‘PATSBOEM!’
Voorleesversie Paddenverhaal voor de onderbouw, ter ondersteuning van de Paddenclubs. 

Suggestie: laat steeds als er een pad geïntroduceerd wordt in het verhaal, een grote print/illustratie zien 
van de desbetreffende pad. De platen van de padden kunnen zo een duidelijk zichtbare rij vormen naar-
mate het verhaal vordert, en kinderen kunnen dan de padden blijven zien terwijl ze naar het verhaal luiste-
ren. Zo weten ze dan snel hoe een bepaalde pad er ook al weer uitzag als hij of zij een tijdje niet genoemd 
is, en later in het verhaal terug komt.
__________________________________________________________________



PATSBOEM!
Wat is dat?
Een grote knal!

Kijk, daar zie je Tech en Niek, de paddentweeling.
Tech is het meisje, en Niek is de jongenspad.
Zij doen vaak gekke proefjes in hun Werkplaats.
Dan trekken ze allebei een witte jas aan.
En zetten ze een grote bril op.
Ze willen altijd iets ontdekken of proberen.
Nu laten ze iets ontploffen, midden in het dorp.
Op het grasveldje, PATSBOEM, wat een knal!
Zie je de grote zwarte rookwolk?
En kijk ze eens lachen, ja dat vinden ze grappig!

Vura Cultura staat erbij met een camera, zij filmt.
Iedereen noemt haar altijd Vuurtje.
Vuurtje is een meisjespad, en zij is heel creatief.
Daarom draagt ze een mooie zelfgemaakte jurk.
Zij wil er goed op staan, want ze is de Cultuurpad!
Vuurtje maakt een film over waar ze woont.
Zij en de andere padden wonen in een heel bijzonder dorp.
Vuurtje wil jullie laten zien wat er allemaal te doen is.
Er zijn 10 huisjes, en in elk huisje woont een pad.
Als je wilt, kun je op bezoek gaan bij alle padden!
In ieder huisje doen de padden iets anders.
Ze werken daar aan hun talenten.
Dat kun jij ook doen!
Samen met hen, daar zijn ze voor.

Appke de Gamepad, zit vaak de hele dag binnen.
Met de gordijnen dicht, zo kan hij het scherm beter zien.
Hij maakt games in zijn Game Room. 
En hij speelt natuurlijk Minecraft.
Als je bij hem op bezoek gaat, neem dan wat extra eten mee.
Want hij heeft alleen maar M&M’s in huis.
Naast Appke woont Fantasisi, zij is de Droompad.
Ook al is ze een beestje, ze verandert vaak van vorm.
Dan ziet ze er heel anders uit.
Je kunt het zo raar niet bedenken!
In het huisje van Fantasisi, kun je komen dromen.

Vuurtje filmt nog steeds alle huisjes.
Ze houdt ook de microfoon vast, dat is lastig.
Maar ze wil geluid opnemen voor bij de film.



Naast Fantasisi woont Jet Retteketet, de Muziekpad.
BOEM! BOEM! Wat horen we daar?
Jet heeft een muziek studio in zijn huis.
Hier maakt hij elke dag muziek, en je mag altijd meedoen!
Ben maar niet bang van hem.
Die grote reuzetand over zijn lip, is alleen maar voor de sier.
Hij ziet er dan wel zo stoer uit, maar is echt heel lief.
Naast Jet woont Lange Link, hij is de Taalpad.
Hij schrijft al weken aan een boek.
Een boek van wel 1000 bladzijdes.
Je kan hem ook vragen of hij een gedicht wil maken.
Dat doet hij meteen, want hij is dol op letters.
Laat maar lekkerrr rrrollennnn die letters!
Naast Lange Link woont Rari Safari.
Zij is de Natuurpad want ze houdt heel erg van beestjes.
En je raadt het al, zij wil op safari door de natuur.
Dat is soms wel een beetje moeilijk, in Nederland.
Er zijn veel auto’s en wegen, en maar weinig stukjes oerwoud.
Maar Rari Safari doet haar best!
Ze kijkt elke dag in de Bosatlas en gaat op onderzoek in de buurt.
Vandaag klimt ze net in de boom, midden in het dorp.
Ze kijkt door haar verrekijker of er trekvogels langs vliegen.
Maar niks hoor.

“Rari Safari!” roept Vuurtje vanaf de grond naar boven.
“Zwaai je even naar de camera?” 
“Joehoe!” zwaait Rari Safari vanuit de boom.
“Wat ben jij aan het doen, Vuurtje?”
“Ik maak een film over ons dorp,” roept Vuurtje terug.
“En ik film jullie allemaal zodat de kinderen weten wie jullie zijn.
“Wil je iets in de microfoon roepen?”

Rari Safari moet even nadenken.
Is er iets wat ze jullie moet laten weten?

“Ik zoek nog kinderen om steen snotjes mee te zoeken!” roept ze.
“Wat zijn dat?” roept Vuurtje terug.
“Snotjes uit het Stenen Tijdperk, van dinosaurussen!” roept Rari Safari weer.

Vuurtje moet lachen.
Haar vrienden zijn altijd zo grappig!
Hee, wie komt daar nou aanhopsen, over het grasveld?
Het is een meisjespad met een grote gebreide sjaal vol kleuren.
Het is Kaatje Knus!
Zij is de Hulppad, voor als je een beetje hulp nodig hebt.

“Hoi Vuurtje,” zegt Kaatje en hijgt van het hopsen.
“Ik zag je staan vanuit mijn huisje.
En ik dacht, misschien kan ik je helpen?”
“Goh Kaatje, wat fijn dat je daar aan denkt!” zegt Vuurtje blij.



“Ik maak een film over ons paddendorp, en het is best lastig.
Ik heb de camera vast, maar zo lukt het niet met de microfoon.”
“Kom maar hier, dat kan ik wel dragen,” zegt Kaatje.

En zo gaan de beide paddendames verder op pad.
Want er moet nog meer gefilmd worden!
Ze lopen rond door het dorp met de 10 huisjes.
Opeens komt er een groepje kinderen aanrennen.
Ze springen op muurtjes en op grote stenen.
Wat hebben ze een boel energie, wat vermoeiend, poe!
Het is de sportclub van Een Twee Dries.
Hij is de Actiepad.
Een!
Twee!
Drie!
Actie!
Een Twee Dries stopt voor de camera van Vuurtje.
Dan haalt hij een bosje spinazie uit zijn broekzak.
Zo!
Wie heel actief is, moet ook gezond eten.
Een Twee Dries deelt de spinazie uit aan de kinderen.
Iedereen knabbelt lekker op een groen blaadje.
Vuurtje filmt dit en Kaatje houdt de microfoon vast.

“Mag ik je interviewen?” vraagt Kaatje dan aan Dries.
“Sorry, ik heb geen tijd om stil te staan.
De tijd vliegt, we moeten nog 23 rondjes door het dorp,” zegt Dries.

Vuurtje filmt Een Twee Dries en de kinderen als ze weer wegrennen.
De groep verdwijnt snel in de verte.
Wie kunnen ze nu filmen?
Gelukkig, daar komt een grote glitter pad op wieltjes aan.
Het is Tadaa Dirk!
Precies wat ze nodig hebben.

“Hoi Tadaa Dirk,” zegt Kaatje.
“Mag ik jou interviewen?
Het hoeft maar heel kort hoor.”
“Nou, ik wil liever heel lang,” zegt Tadaa Dirk.
“Als theater artiest wil ik graag dat iedereen naar mij kijkt.
Daarom heb ik ook mijn glitterpak aan gedaan.
Het leven is toch saai zonder glitters?
Ik zeg altijd maar: 
‘Een leven vol met glitter,
maakt je een stuk fitter,
en ook veel minder bitter!’ ” lacht Tadaa Dirk.
“Rijd je daarom op wieltjes rond?” vraagt Kaatje.
“Zodat iedereen naar je kijkt?”
“Nee, dat is om niks te hoeven missen.
Op wieltjes kom ik overal heel snel,” zegt Tadaa Dirk.



“Ok, bedankt voor het interview,” zegt Kaatje.

Tadaa Dirk zwiert weg.
Hij laat een spoor van glitters na!
Wat zal zijn volgende rol worden?
Dan klinkt er een groot kabaal, er komt een motor aan.
En er klinkt het geluid van een stofzuiger.
De stofzuiger is op de motor gebouwd!
Het is de Taalpad Lange Link, hij zuigt letters op met de stofzuiger slang.

“Jaaa, praat maar lekker door!” roept Lange Link.
“Ik rijd rondjes om jullie heen en zuig al jullie woorden op.
Ik wil vanavond lettersoep eten.”
“Nou, nou, poe poe, zo zo,” zegt Vuurtje.
“Konijn tafel vingerverf papier bloem paard!” roept Kaatje.
“Ik weet nu echt niks te zeggen,” zegt Vuurtje.
“Jaaaa, stop maar!” roept Lange Link.

Hij heeft genoeg letters voor een lekker dikke lettersoep.
En er zijn vast nog letters over om zijn verhaal af te schrijven!
Vuurtje filmt Lange Link als hij wegrijdt op zijn motor.

“We zijn bijna klaar,” zegt Vuurtje.
“Ik heb al best veel gefilmd.
Bijna iedereen staat er op.”
“Misschien wil Jet Retteketet muziek maken voor bij de film,” zegt Kaatje.
“Goed idee, en Appke kan onze film op YouTube zetten.
Dan kan iedereen hem zien!” roept Vuurtje blij.

Er vliegt een paars wezentje met gele duivels-oren door de lucht.
Het strooit goudstof over de hoofden van Vuurtje en Kaatje.
Dan verandert het in een eenhoorn.
En daarna in een blauwe trekvogel.

“Hoera, een trekvogel, dat is vast Fantasisi!” juicht Rari Safari vanuit de boom.
“Zat ik hier tenminste niet voor niets!”

PATSBOEM!
Klinkt het opeens achter de boom.
Ja hoor, Tech en Niek zijn weer bezig.
Kijk ze eens lachen, ze rollen zowat over de grond.
Het is een ontploffing voor het einde van dit verhaal.                                        

EINDE!




