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schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven 

lang leesplezier!
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Lees dit eerst

Lava

Stan

Marek

de vlog
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Erva

sporen

ton met afval

boswachter
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Lava kijkt naar het scherm van haar mobiel.

‘Weet je nog die film over bessen plukken?’ 

vraagt ze.

Erva knikt.

Lava heeft een film gemaakt voor haar vlog.

In die vlog laat ze bessen zien die giftig zijn.

En ze laat bessen zien die je wel kunt eten. 

Lava maakt vlogs voor ‘Zoek en Zie’.

Je kunt ook Z en Z zeggen. 

Veel mensen kijken naar Z en Z.

1 
Wie doet 
Lava na?
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Lava maakt vlogs over de natuur.

Elke week maakt ze er wel een.

Op Z en Z heet ze Luv Lava.

Ze heeft al heel veel volgers.

Ze wordt steeds vaker herkend. 

Soms roepen mensen naar haar op straat.

‘Dit lijkt op mijn film.

Ze doen me na!’ roept Lava. 

Ze klinkt heel boos. 

‘Laat zien!’ roept Erva.

Ze trekt de mobiel uit de handen van Lava.

Op het scherm ziet Erva een jongen.

‘Stan DA man’ staat er bij zijn foto.

Hij ziet er heel stoer uit. 

Hij heeft een zaklamp en een kompas bij zich.

‘Deze bessen kun je niet eten,’ zegt hij. 

‘Je krijgt er buikpijn van.

Misschien moet je er zelfs van spugen.’

‘Dat zeg ik ook in mijn vlog!’ roept Lava boos. 

‘Wie is die jongen?’ vraagt Erva.

‘Dat weet ik niet,’ zegt Lava.

‘Dit is echt heel erg,’ zegt Erva.

Erva kent de vlogs van Lava heel goed.
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Dat komt doordat zij de vlogs filmt.

De laatste vlog van Lava ging over de bessen.

Maar nu doet deze Stan haar na.

Lava veegt met een vinger over het scherm.

‘Kijk, dit is echt geen toeval!’ roept ze.

‘Zijn vlog van twee weken eerder gaat over het 

maken van een hut.’

‘Je meent het!’ zegt Erva.

Ze kijkt naar het filmpje op de mobiel van Lava.

De vlog van Lava over de hut was van een week 

eerder. 

‘Hij zegt zelfs dezelfde dingen als jij!’ 

‘Wat een nare schurk,’ zegt Lava.

‘Kan hij zelf niks verzinnen?’

‘Weet je nog jouw filmpje over sporen in het 

zand?’

Lava weet dat nog goed.

Ze had een filmpje over sporen van dieren.

Daarin liet ze de afdruk van de poot van een 

konijn zien.

En de afdruk van de poot van een hert.

‘Hij heeft ook een vlog over sporen,’ zegt Erva.

‘Hij maakte het twee weken na jouw filmpje.

Wie is die sukkel?’
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‘Daar moeten we achter komen!’ zegt Lava. 

‘Maar hoe doen we dat?’

‘Laten we hem in de val lokken,’ zegt Erva.

‘We maken een vlog over iets geks.

En dan kijken we of hij je weer nadoet.’

‘Over naar de wc gaan in de natuur,’ lacht Lava.

Erva is blij dat Lava niet meer zo boos kijkt.

‘Over poepen en piesen in het bos!’ roept Erva.

Samen rollen ze over de grond van het lachen. 

Hoe herken je sporen van dieren?

Kijk goed naar de afdruk.

Zie je hoeven?

Of zie je een rond voetje?

Zie je ook poep? 

De keutels van een ree lijken op dropjes.

De afdrukken van de hoeven van een ree zijn 

net twee halve manen.

Weet je niet zeker welk dier er liep?

Maak een foto met je mobiel.

Zoek later op van welk dier het spoor is. 
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‘Soms moet je heel nodig,’ zegt Lava.

‘Maar je bent in het bos of in een veld,

en er is geen wc in de buurt.

Wat doe je dan?’

Ze begint te lachen voordat de zin af is.

‘Stop maar!’ roept Erva. 

‘Dit moet nog een keer.

Je moet niet lachen, maar doen alsof het heel 

normaal is.’

2 
Poep en 
pies in  
het bos



Lava wil beroemd worden met filmpjes over de natuur.
Die zet ze op Zoek en Zie (Z en Z).
Stan doet dat ook. 
Dat wil zeggen: hij doet haar na.
Eerst is Lava boos, 
maar ze vindt Stan stiekem ook leuk.
Dan raken ze samen de weg kwijt in het bos.
Ze maken een filmpje van hun avontuur.
En dat brengt Stan en Lava op een GOED en GROEN idee …

Spannend verhaal over filmpjes maken  
in de natuur!

Makkelijk & Leuk: voor kinderen 
die lezen moeilijk vinden of saai.
De boeken zijn toegankelijk en 
dyslexie-vriendelijk. Lezen is wél leuk!
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