De bollobo’s

Wie zijn de bollobo’s?
Het zijn wezentjes die leven tussen de aarde en de ruimte. Meer bepaald op de planeet Bonk die zich tussen
Mars en de aarde bevindt. Ze trekken de hele tijd op missie naar de aarde, op zoek naar de antwoorden op hun
vele vragen. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe groot hun planeet is, met hoeveel ze precies zijn en hoelang ze al
bestaan. Ze weten ook niet hoe snel hun ruimtetuigen gaan en kennen de afstand tussen de aarde en hun
planeet niet. Wie er eerst was, weten ze evenmin: zij of de mensen.
Bollobo’s kunnen verschijnen en verdwijnen. Met een beetje geluk belandt er weleens eentje op je schouder. Ze
zijn klein, zacht en lenig. Ze groeien uit een ei en hebben verschillende ruimtetuigen waarin ze zich
voortbewegen. Ze zijn erg handig – of sommigen onder hen toch –, ze studeren en rekenen graag. Ze zijn uit
op nieuwe ontdekkingen. De bollobo’s zijn bijzonder hulpvaardig ingesteld.

Intro voor de klas:
‘Bolko! Niet zo sne-e-e-el!

Bollobo’s hebben geen vel, geen voeten,

Binka is een meisje, ze houdt echt van zingen.

Het kriebelt in mijn buik!’

geen haar,

Bolko, de jongen, van rekenen,

Bolko lacht naar Binka en neemt snel een duik.

ze hebben een vacht, zijn zacht

tellen en springen.

maar ook best raar.

Binka is stil en verlegen.

Hij doet er nog een schepje bovenop,
vaart ondersteboven, recht op hun kop.
Ze genieten, ze hebben veel plezier,
dat kun je wel merken,
aan hun vrolijke geroep en getier.
Hun ruimtetuig heet Zoefie, is snel en rond.
Met Zoefie komen ze naar de aarde,
landen op onze grond.

Bolko zijn lievelingsgetal is absoluut negen.
De bollobo’s zijn ontzettend verstandig,

Hij houdt van plus, hij houdt van min,

maar, zoals je zult merken, niet altijd even

hij telt zonder einde, zonder begin.

handig.

Bardo houdt van knorren, maar bovenal

Ze hebben je hulp nodig voor veel zaken

van sport en van spel, het liefst met een bal.

om van ‘problemen’ ‘oplossingen’ te maken.

De professor is Baboe,

De bollobo’s zijn wezens,

ze houdt veel van meten.

met poten en twee kleine tanden,

ze wil echt van alles de afstand weten.

Ze wonen heel ver hier vandaan,

gek op varen in de ruimte

op Bonk waar enkel bollobo’s bestaan.

om zo op onze planeet te landen.

Bento is stoer, is bang van niets,
hij wil graag als ruimtetuig een stevige fiets.

Bollobo’s zijn klein, komen en gaan,
spreken een taal die alleen kinderen verstaan.
Ze zijn heel slim en ontzettend lief,
ze kunnen goed rekenen en zijn ook sportief.

Bizoe telt, ze houdt er echt van.
Zij telt zoals niemand anders kan.
Zij tovert met cijfers, getallen tot tien;
hoe zij kan rekenen, dat is ongezien.

BOLKO =
braaf, klassiek, slim, bescheiden, ‘wat verlegen’, denker, volger, introvert, plichtsbewust

BIZOE =
creatief, vrolijk, wiebelkont, flapuit, heel sociaal, extravert, zacht, prullenmieke, giecheltrien, extravert

BENTO =
ondeugend, betweter, stoer, eigenwijs, leiderstype (haantje), extravert, hart op de tong, gaat conflict niet uit de weg, …

BABOE =
kwetsbaar, frêle, spring-in-’t-veld, verstrooid, eenzaatje, eigen wereldje, streberig, intelligent, …

BARDO =
competitief-resultaatgericht, stoer, sportief, keihard, boos, onbegrepen, eenzaat, lichamelijk, sterk, ‘grote mond, klein hartje’,
prestatiegericht, knorpot …

BINKA =
pleaser, wil het goed doen, beetje twijfelaar, faalangstig, onzeker, eerder flauw, dromerig, stil, introvert, braaf, volgzaam,
kan mooi zingen …

