
Zodra Kleine Mol wakker wordt, is het gedaan met de rust!  

Hij kan niet stilstaan, raakt snel afgeleid en maakt dingen stuk.

Ze noemen hem:

Zijn ouders zijn bezorgd. Zijn juf is wanhopig. En nu moet  

Kleine Mol ook nog een werkstuk voor school maken...

Een hoopvol prentenboek dat drukke kinderen,  

bijvoorbeeld met ADHD, een hart onder de riem steekt!

Een Vier Windstreken Prentenboek
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Onder de grond is alles rustig...



... totdat Kleine Mol wakker wordt!



Weg met de rust!

Want Kleine Mol raast maar door.

Hij lijkt wel een wervelwind!



Op weg naar school wordt Kleine Mol afgeleid door alles wat hij ziet. 



In de klas vindt hij het maar moeilijk om op te letten.

Vandaag vertelt de juf dat iedereen een werkstuk moet maken, 

maar Kleine Mol hoort het niet...



Hij kan niet stilzitten en zit overal aan te friemelen. Hij vergeet zijn spullen, 

raakt ze kwijt of maakt ze per ongeluk stuk.

Hij heeft geen rust 

in zijn lijf!

Kleine Mol gaat van het een naar het ander. 

Zonder te stoppen. 

Hij kan zijn energie niet kwijt... 
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