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Er was eens een meisje dat Floddertje heette,
omdat ze altijd vuil was en altijd vol met vlekken
zat. Behalve als ze pas in bad was geweest.
Maar nooit kon ze langer dan een halfuur schoon
blijven.
Om de haverklap moest Floddertje in bad,
samen met haar hondje Smeerkees, dat ook altijd
smerig was.

Opgesloten
7

Op een middag, toen Floddertje net uit het
bad was, zei haar moeder: ‘Kind, over een
halfuur komt er visite.
Ik weet dat het onmogelijk is om je meer dan
een halfuur schoon te houden.
En daarom sluit ik je op in je kamertje.
Dat vind je zeker wel goed.’

Daar zaten ze samen in
dat kamertje boven.
En ze verveelden zich
ontzettend.

‘Dat vind ik helemaal niet goed!’ schreeuwde
Floddertje.
Maar moeder pakte haar beet en sloot haar op,
samen met haar hondje Smeerkees.

8

9

Floddertje ging treurig voor het raam staan kijken.
Net op dat ogenblik kwam er een schilder aan,
die zijn ladder tegen het huis zette.
Met twee grote potten verf klom hij naar boven.
Hij klom langs het raam van Floddertje, steeds
verder naar boven. En helemaal boven aan de
dakgoot ging hij staan verven.
‘Kom mee, Smeerkees,’ zei Floddertje. ‘We
kunnen ontsnappen langs de ladder.’ Ze deed
het raam open, klom naar buiten met het hondje
onder haar arm en stapte op de ladder.
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Hou nu het boek dwars.
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