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DegaanSmoezels
op schoolreis

De Smoezels gaan op schoolreis		

Wat is er leuker dan op schoolreis gaan?
Niets, vinden ook broer en zus Smoezel.
Stiekem gaan ze mee met Geertje en haar klas,
met de bus naar slot Ravenstein.
Maar daar verdwijnt Geertje ineens.
Wat zou er met haar gebeurd zijn?
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Inhoud
Bezoek
Geertje is te gek!
Slot Ravenstein
Twee enge ridders
Paniek in het slot
Raadsels

6

7

Bezoek
Het is een kalme dag.
Opa Smoezel ligt op een oude oven.
Hij slaapt.
Oma Smoezel ligt in bad.
Het stinkt heerlijk naar mest.
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Mama Smoezel kookt soep.
Soep van oude sokken en de graten van een vis.
Papa Smoezel speelt muziek af.
Baby Smoezel zuigt aan zijn botje.
De huisdraak Vuurkontje snurkt.
Broer en zus Smoezel spelen met de padden.
Ze doen wie het verst kan springen.
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Plots staat er een klein meisje naast hen.
‘Hallo Smoezels,’ roept zij.
‘Ik ben Geertje.
Ik ben hier met mijn klas.’
‘Zo zo,’ zegt mama Smoezel.
Ze kijkt om zich heen.
‘Waar is die klas dan?’

Geertje wijst achter zich.
‘Ze zijn nog in de stad,’ zegt ze.
‘We zijn op schoolreis.
Maar ik wilde jullie heel graag zien.’
‘Echt?’ vraagt mama Smoezel.
‘Ben je er zomaar vandoor gegaan?’
Geertje lacht.
‘Ja, want ik ben heel dapper.
Niemand is zo dapper als ik!’

10

11

Geertje is te gek!

Ze gooit modder naar de padden.

Geertje wil stoeien met de Smoezels.
Ze duwt broer Smoezel in de modder.

Ze stopt drie zure snoepjes in de bek van Vuurkontje.

Ze springt in de soep van mama Smoezel.
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