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Simon Schreefloos

Deel 2 : De ware

Simon Schreefloos heeft een speciale bril. Die bril helpt om leuke dingen
te zien. Simon is er erg blij mee, maar hij heeft tóch nog een wens. Hij zou
weleens verliefd willen worden. Je weet wel, met vlinders in je buik, een
huppeltje door de straten en liedjes die zomaar je mond uit fluiten.

Maar op wie kan Simon verliefd worden? Als Simon Schreefloos door zijn
speciale bril kijkt, ziet hij veel leuke vrouwen. Eén van die vrouwen moet
de ware voor hem zijn. Om erachter te komen wie het is, heeft Simon een
vragenlijst gemaakt. Er staat op:

Bent u aardig?
Houdt u van lachen?
Wilt u goede dingen voor de wereld?
Houdt u ook van patatjes met appelmoes?

Met zijn lijst gaat Simon de straat op. Er komen twee vriendinnen voorbij.
‘Wilt u misschien een paar vragen beantwoorden?’ vraagt Simon. Hij geeft
de vriendinnen allebei een kopietje van de vragenlijst en een pen voor
de antwoorden. Zenuwachtig wacht hij tot ze klaar zijn. En als de eerste
vriendin haar vragenlijst inlevert, kijkt hij meteen naar de antwoorden.
Vier keer ja! ‘Hoera!’ roept Simon. ‘Dan ben jij denk ik de ware.’ Maar dan
komt de andere vriendin. Ook vier keer ja!
Simon kijkt beteuterd. ‘Hoe kan dat nou?’ mompelt hij. ‘Zijn jullie soms
allebei de ware?’ Voor de zekerheid vraagt hij ook nog een paar andere
mensen om te lijst in te vullen.

Aan het eind van de dag hebben tweehonderddrieëntwintig mensen de
lijst ingevuld. Tweehonderdelf mensen hebben vier keer ja ingevuld, tien
mensen houden niet van patatjes en twee hebben ‘weet niet’ ingevuld bij
‘Wilt u goede dingen voor de wereld?’. Simon zucht. Zo gaat hij de ware
niet vinden. Maar hij heeft vandaag wel goed nieuws ontdekt. Alle
mensen die hij gevraagd heeft, zijn aardig en houden van lachen.
Dat mag in de krant!

Volgende week dinsdag lees je meer over Simon Schreefloos!

Waar is Simon naar op zoek? 
Vind je dat hij goede vragen 
bedacht heeft? Waarom wel of 
niet?

Als jij een vragenlijst zou 
maken om te ontdekken
of iemand voor jou de 
ware is, welke vragen 
zou je er dan op zetten?

Kleur het vingertopje van je wijsvinger 
met de marker en druk hem meteen 
daarna op de ballon. Laat de afdruk 
drogen en was je vingertopje schoon. 
Blaas de ballon op en vergelijk jouw 
vingerafdruk met die van je huisgenoten.

PROEFJE: Vingerafdruk

Bekijk het topje van je wijsvinger eens, er staan allemaal lijntjes 
op. Wist je dat niemand hetzelfde lijntjespatroon heeft als jij? 

Nodig: permanent marker, een lichte ballon per persoon




