Over wie
gaat dit boek?
Hoi, ik ben Floris.
Wat leuk dat je een
kijkje komt nemen
in mijn kasteel!

Jouw
zaklamp!

F l o r is

AB
Bewaar hem hier.

Ik oefen elke
dag met mijn
houten zwaard
en schild. En
ik ben dol op

ons paard
Bram.

1
Maak de zaklamp
voorzichtig los uit
de bladzijde.

t
H i j w oro! n
hie

2

Schuif de zaklamp
onder de donkere
velletjes. Nu kun je
van alles zien!

Ik woon hier
met mijn vader
en moeder.

Later word ik
ridder, net als
mijn vader.

IEHHH!

Kom je een kijkje nemen
in ons kasteel? Dan kun
je meteen zien wat ik
hier allemaal beleef!

3
Schuif de zaklamp van
boven af in de gleuf.
Zo kun je hem goed
bewaren. Is je zaklamp
kwijt of kapot? Teken hem
na op stevig wit papier
en knip hem uit.

Zoek mij
op elke
foliebladzijde.

B ra m

Waar is het mes
In de keuken van het kasteel staat alles op zijn kop. Op de
werktafels liggen groenten, fruit, grote stukken vlees en vis.
Boven het vuur hangt een ketel met soep te pruttelen.
Kaat de kok loopt hardop te mopperen: ‘Waar is dat ding toch
gebleven?’
Ze kijkt onder de prei en schuift een paar pannen opzij. ‘Hier is-ie
ook niet. Misschien bij de borden?’ en ze verdwijnt met haar hoofd
in een kast.
Floris staat in de keuken en kijkt verbaasd naar Kaat. Normaal heeft ze altijd
wel tijd om even een praatje met hem te maken. Maar nu lijkt het wel of Kaat
hem helemaal niet ziet staan.
Zachtjes trekt Floris aan het schort van Kaat. ‘Hoi Kaat,’ zegt hij.
Kaat kijkt verward naar Floris. ‘Hallo lieverd,’ zegt ze. ‘Sorry, maar ik heb nu geen tijd.
Ik moet dat ding vinden.’
Ze geeft Floris een pollepel . ‘Roer even in de soep, anders gaat dat ook nog mis.’
Floris roert in de soep en kijkt de keuken rond. Wat zou Kaat zoeken? Ze kijkt naar
een mesje dat aan de muur hangt. ‘Nee, dat is niks,’ mompelt ze. ‘Veel te klein!’
En ze begint weer tussen het bestek te rommelen.
‘Wat zoek je toch?’ vraagt Floris. ‘Misschien kan ik je helpen?’
‘Nee jochie,’ zegt Kaat. ‘Ik moet het grote mes hebben voor de taart . Anders kan
je moeder hem vanavond niet snijden tijdens het feest.
Floris denkt diep na. Hoe zou een ridder dit probleem oplossen? Ineens heeft hij een
idee. ‘Maak je geen zorgen,’ zegt hij tegen Kaat. ‘Ridder Floris lost het op!’
’s Avonds zitten de gasten aan tafel. Ze hebben heerlijk gegeten, maar er komt nog
een toetje: de taart.
Kaat zet de taart op tafel. ‘Eet smakelijk!’ roept ze vrolijk.
Floris lacht, want wat steekt er uit de taart? Zijn eigen ridderzwaard! Daarmee kan
mama de taart prima snijden!

Zo, je kunt weer aan de slag. Met je zaklamp schijn
je in de keuken en zoek je de plaatjes uit het verhaal.
Succes!

Dol op appels
Vandaag is Floris vroeg in de stal. Het wordt een leuke dag,
want ze gaan een ritje maken met de koets .
‘Hoi Bram,’ zegt Floris vrolijk tegen het paard . ‘Vandaag gaan we samen op pad!’
de knecht maakt de koets klaar. Hij wrijft met een doek over het hout
tot het glimt. Floris gaat in het hooi zitten en pakt een appel . Hij heeft trek,
want hij heeft nog niets gegeten.
Als de koets helemaal glimt, maakt Willem de leren tuigjes vast aan Bram.
Zo kan het paard de koets trekken.

Willem

Even later zitten ze in de koets: mama, papa en Floris. Willem klakt met zijn tong,
maar Bram blijft staan.
Willem geeft Bram een tikje met de zweep . Maar Bram schudt zijn hoofd.
Hij beweegt niet. ‘Wat is er met dat beest aan de hand?’ mompelt de knecht.
‘Waarom wil Bram niet lopen, Willem?’ vraagt papa.
‘Ik snap het niet, meneer,’ antwoordt Willem. ‘Hij heeft hooi gehad vanochtend,
een emmer water en zijn appel. U weet dat Bram weigert te lopen als hij geen
appeltje heeft gehad, maar dat heb ik gewoon klaargelegd.’
In de koets wordt Floris rood.
‘Wat is er?’ vraagt mama.
‘Even naar de wc, mompelt Floris. En hij rent naar Kaat in de keuken.
‘Heb jij een appel voor mij?’
‘Tuurlijk,’ zegt Kaat en ze gooit een appel naar Floris.
In de stal staat de koets nog steeds stil.
‘Ik praat wel even met Bram!’ roept Floris. Hij houdt zijn schild omhoog,
zodat Willem niet kan zien wat hij doet. Floris geeft Bram de appel.
Dan gaat hij weer in de koets zitten. ‘Probeer het nog eens!’ roept hij naar Willem.
Willem klakt met zijn tong en Bram begint te lopen.
Papa lacht. ‘Die Floris van ons wordt later een prima ridder,’ zegt hij tegen mama.
Floris zucht. Daar heeft hij zich mooi uit weten te redden!

De plaatjes uit dit verhaal vind je allemaal
dan zul je ze vast wel vinden.

in de stal. Zoek maar goed,

