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Tim kan niet slapen. Hij is verdrietig omdat zijn oma pas gestorven is. Fonkel, een ster, tikt aan 
het dakraam en landt op zijn kussen. Ze leert Tim hoe hij de lelieweg kan gebruiken, vanuit zijn 
hart. Zo kan hij boodschapjes sturen aan zijn oma.
Zal zijn oma iets terug sturen?
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Dora duif  zingt elke avond op de hoogste tak van de hoogste boom in het bos. Een nachte-
gaal hoort haar mooie stem en besluit om te oefenen met haar. Dora twijfelt of  het wel goed 
genoeg is. De nachtegaal neemt haar mee naar haar winkeltje in de wolken.
Zal Dora zingen voor alle dieren uit het bos? 
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Eddy ezel leidt een kudde ezels en doet dat met luid gebalk. Hij ontmoet Mitsie muis die  
honderd veldmuizen begeleidt bij het maken van een gangenstelsel. Zij gelooft in het talent van 
elke muis en in samenwerken.
Zal Eddy iets kunnen leren van het leiderschap van Mitsie? 
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Cora is een regenboogvis met heel veel talenten, maar ziet dat niet van zichzelf. Ze probeert 
andere vissen te imiteren. Een zeepaardje neemt haar mee naar koning Wakasi. Die knutselt 
een bril in elkaar waardoor de talenten van de vissen niet meer zichtbaar zijn.  
Is dat wat Cora wil of  zal ze haar eigen talenten ontdekken?
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Otto octopus raakt overprikkeld op school. Hij kan zijn tentakels niet meer stilhouden. Cloé 
clownvis brengt Otto naar een dolfijn die hem leert hoe hij kan ontprikkelen met klanken.  
Zal Otto kunnen ontspannen?
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Jacob maakt zich zorgen voor het slapengaan en houdt zijn ogen open. In het duister van de 
kamer ziet hij Wakkere Wolf, een indiaantje. Hij neemt Jacob mee naar de tipi-toppie en leert 
hem om zijn zorgen te laten kringelen in het kampvuur en zijn eigen tipi in te richten.  
Zal Jacob rustig kunnen slapen?
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Thema: pesten, eigen keuze, omzetten van negatieve woorden in positieve

Kabouter pestmuts vindt het leuk om lelijke dingen te zeggen. Lila, het lieveheersbeestje, 
neemt hem mee naar de trol en de boom met de pestmotjes, zodat hij kan zien wat zijn  
woorden teweegbrengen. Hij leert hoe hij de pestmotjes kan omzetten in vlinders.
Zal kabouter pestmuts uit het dorp verdwijnen? 
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Thema: omgaan met nieuwe dingen, eigen tempo en manier vinden

Gitti is een berggeit, maar durft niet te klimmen zoals de anderen. En al zeker niet overnach-
ten op de berg. Ze ontmoet een eigenzinnige libel die haar meeneemt naar de waternimf  met 
de parel van durf. De parel heeft een bijzonder boodschap voor Gitti.
Lukt het Gitti en de libel om de top van de berg te bereiken? 
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Thema: (on)bewust vasthangen aan iets, loslaten, veerkracht

Kika kikker kan op een dag niet meer springen en verstopt zich aan de rand van de vijver.  
Edna eend ontdekt dat Kika’s poot met een koordje vasthangt aan een klomp op de bodem.  
Samen zoeken ze uit hoe die daar gekomen is en Kika leert iets over veerkracht.  
Zal Kika weer kunnen springen?
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Thema: ‘anders’ voelen

Klara klaproos voelt zich niet thuis in het bloemenveld. Ze voelt zich ‘anders’. Een bij neemt 
haar mee naar vier planeten: Trekius, Knipius, Rodius en Anders.
Op welke planeet zal Klara zich het beste voelen?


