
Zack gaat op reis



‘Joehoe! Jippie!’ Zack ontsnapte zonet uit de handen van Oma. ‘Jippie! Ik ga op reis!’ 
juicht Zack. Mistral, de wind, blaast stevig in Zacks holle buik. ‘Woehoehoe!’ zegt hij. 
‘Zozo, jij ontsnapt. Wacht maar, ik zal je een lesje leren.’ En meteen blaast Mistral  
nog harder. Zack buitelt en rolt hoog de lucht in. Hij lacht en schatert. ‘Dit is zo leuk!  
Wat kriebelt dit in mijn buikje!’

  MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
  - Als je mama/papa/… naar de winkel gaat, neemt die dan  
    ook nooit/soms/altijd een plastic tas?
  - Wat gebeurt daar dan thuis mee?
  - Waar/van wat worden plastic tassen gemaakt?
  - Heb je al eens een plastic tas in de wind zien buitelen/vliegen?  
    Hoe vond je dat?
  - Waar zou die uiteindelijk terechtkomen?
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Zack gaat zo op in zijn avontuur dat hij de rivier onder zich niet opmerkt. 

Plotseling stopt Mistral met blazen. Zack tuimelt naar beneden. ‘

Wat is dit? Ik kan niet meer vliegen. Help!’ 

En met een plofje belandt Zack in de rivier. 
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‘Help! Ik word helemaal nat en zwaar! Ik vind vliegen veel leuker.’ Gelukkig weegt  
Zack bijna niets. Daardoor blijft hij op het water drijven. Want zwemmen, neen,  
dat kan Zack niet. De rivier neemt hem in reuzenvaart mee, helemaal richting zee.  
‘Help!’ gilt Zack, ‘Wie haalt mij hieruit?! Ik wil niet zwemmen, ik wil vliegen.’  
Maar niemand die hem hoort. Zack staat er helemaal alleen voor.

  MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
  - Heb je al eens een rivier gezien? Waar komt dat water vandaan?  
    En waar gaat het naartoe?
  - Zag je ook al wel eens afval in de rivier (drijven)? Wat vind je daarvan?
  - Wat gebeurt er als je niet kan zwemmen? (wie kan er (niet) zwemmen?)

  TIP
  Ga op uitstap naar een rivier (als die er niet is, neem dan een kleinere  
  waterloop of beek). Onderzoek met de kinderen nauwkeurig of ze afval zien.  
  Waar ligt het (in het water, aan de kant)? Hoe is dat hier gekomen?  
  Wat vind je daarvan? Kunnen we dat opruimen/vermijden?
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  Zack weet het nog niet, maar hij is onderweg naar de zee. Want alle  
  rivieren komen vroeg of laat in de zee uit. De zee is heeeeel groot.
  
  In de zee leven veel vissen. En ook andere zeedieren, vogels en planten. 
  Het lijkt wel alsof de vissen en vogels steeds honger hebben. Ze happen  
  de hele tijd in het rond.

   MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
   - Wie is er al eens aan zee geweest? Leuk/niet leuk? Waarom wel/niet?
  - Wie zag er al eens een vis (van dichtbij)? Waar was dat? 
  - Hoe komt het dat vissen in het water kunnen leven/ademen (en wij niet)?
  - Wie heeft er (thuis) een (goud)vis? Hapt die ook de hele tijd?  
      Waarom doet die dat?
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Ondertussen nadert Zack de zee. Hij is door en door nat. Hij bibbert van de kou.  
‘Ik wil terug naar huis’, jammert hij, ‘Ik vind deze reis niet leuk meer. Ik eindig nog  
liever in de vuilniszak.’  
Tranen springen in zijn ogen. Zack is zo moe. Een plotse golf komt zijn buikje binnen. 
‘Bwah, wat is dit zout! Daarnet smaakte het water anders. Dat vond ik veel lekkerder.’

 MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
 - Wat doet mama/papa/… thuis met de plastic zakken (heeft er geen,  
   hergebruiken, weggooien, …)?
 - Wat drink je (thuis) (bij je eten)? Hoe smaakt dit? 
 - Drink je regelmatig water? Hoe smaakt dit? 
 - Wat is het beste tegen de dorst? Het gezondste? Waarom?
 - Waarom is het belangrijk dat we regelmatig water (en geen frisdranken,  
   fruitsappen) drinken?
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  Zack drijft nu op zee. Het water van de zee is zout. Het is warm.  
  De zon schijnt fel. Ze brandt op Zack zijn huid. ‘Auw! Ai! Wat is het warm. 
  Het lijkt wel alsof ik in brand sta.’ 

  Opeens voelt hij iemand aan zijn velletje knabbelen. ‘Hé jij! Blijf van mij af!  
  Laat mij met rust!’

      MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
      - Wie houdt er wel/niet van het zonnetje?
    - Kan je ook teveel van het zonnetje krijgen?  
        Wat gebeurt er dan?
    - Wie heeft er al eens te lang in het zonnetje gezeten? 
        Hoe voelde dat?



6



   Een grote vis hapt stukken uit Zack weg.  
   ‘Hé, wat doe je nu? Ik wil niet dat je me opeet! Daar dien ik niet voor!’
    Maar de vis luistert niet en hapt er verder op los.
  
   Een zeemeeuw vliegt krijsend op Zack af en rukt stukjes plastic uit zijn  
   arme lijfje. Ze komen helemaal in de buik van de vis en de vogel terecht.  
   ‘Help!’, gilt Zack.

     MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
     - Waarom eten de vis en de vogel van Zack? Is dat normaal?  
       Wat eten vissen en zeemeeuwen dan wel?
   - Worden vissen en vogels ziek als ze plastic eten? Hoe komt dat?  
        plastic verteert niet en blijft in het lichaam. Het plastic blokkeert  
       uiteindelijk de maagingang, waardoor vissen en vogels verhongeren.
   - Wat vind je daarvan? 
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Andere stukjes zinken naar de zeebodem en vallen in nog kleinere stukjes uit elkaar. 
‘Dit wil ik helemaal niet’, snikt Zack. ‘Dit is geen leuke reis. In het vervolg blijf ik braaf 
bij Oma. Help!’ 
  
Maar Zack is zo klein geworden dat niemand hem nog hoort of ziet.  
‘Help!’ (met fluisterend hoog piepstemmetje).

 
 MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
 - Hoe komt het dat Zack helemaal uit elkaar valt ? 
    invloed van zon, water, zout, tijd, …
 - Blijft hij dan voor altijd in de buik van de vis en op de bodem van de zee?  
    soms eten mensen een vis (of mosselen), en dan kunnen piepkleine  
   deeltjes plastic ook in ons lichaam terechtkomen.
 - Wat kunnen we doen om Zack, de vissen, de vogels, en de zee te helpen?



8



‘HELP!’ Zack schrikt wakker en kijkt bang om zich heen. Hij is in de supermarkt.
  
‘Oef! Wat een nare droom was dat zeg! Gelukkig was het niet echt. Ik weet alvast  
zeker dat ik nooit wil vliegen. Om dan in zee te belanden zeker! En te worden  
opgegeten door een vis of een vogel, of in piepkleine stukjes uiteen te vallen.  
Neen, dank je. Ik blijf liever waar ik ben. 

En als ik later groot ben, dan word ik een herbruikbare tas. Zo eentje die je wel 
duizend keer opnieuw kan vullen. Ja, dat word ik!’

 MOGELIJKE SLEUTELVRAGEN
 - Wiens mama/papa/… gebruikt er thuis een herbruikbare tas? 
 - Hoe weet je dat deze tas herbruikbaar is?
 - Wat kunnen we nog doen om afval (thuis en op school) te vermijden? 
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              Zack gaat op reis

DOELGROEP: 2de kleuters – 1ste leerjaar

FIGURANTEN

- Zack, een plastic tas met ogen en een mond.
- Mistral, de wind die krachtig blaast.
- De zee onder water, met tal van happende vissen, planten, en andere zeedieren.
- Een brandende zon (met een gezicht).
- Een (grote) vis die stukken uit Zack hapt. 
- Zack in allemaal kleine stukjes (in de vis, op de zeebodem), maar herkenbaar als Zack.

DE SCHRIJVER: Herwig Kevelaerts
DE ILLUSTRATOR: Leen Van Durme 


