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Mo en Meggie muis krijgen een stuk chocolade van oma. Mo wil niet delen. Ze krijgen ruzie.
Heks Hatseflats nodigt hen uit op het spijttapijt en laat hen om de beurt praten met de praatstok. Slaagt ze erin om broer en zus te verzoenen?
Thema: oprecht sorry zeggen, delen, band tussen broer en zus
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Op een dag besluit elf Hoppe om nooit meer te wenen. Haar laatste traan valt op een elfenbankje, het huisje van Pixie. Hij neemt Hoppe mee naar de kruin van de boom en laat haar zien
hoe een prikkelstorm ontstaat. Zal Hoppe de kracht van haar tranen ontdekken?
Thema: overprikkeling, wenen
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In het midden van een eiland staat een klok. Ze laat niet alleen de tijd zien, maar regelt ook
alles voor iedereen. Op een dag neemt ze rust. Kloktijd. Het eiland staat in rep en roer.
Zullen de eilandbewoners een manier vinden om meer te leven in het ‘nu’?
Thema: grenzen, leven in het ‘nu’

Vriendendienst........................................................................................ 32
Takel wil graag vrienden worden met de andere takelwagens in de garage. Maar die behandelen
Takel niet zo mooi. Een tractor leert Takel wat echte vriendschap betekent.
Zal Takel dan toch vrienden maken?
Thema: vrienden maken, ‘nee’ zeggen

De bloemenfluisteraar.......................................................................... 40
Paulus en Kobus willen graag een kleurrijke bloementuin. Paulus fluistert lieve woorden tegen
zijn bloemen en geeft hen wat ze nodig hebben. Kobus trekt zich er allemaal weinig van aan.
Hoe zullen de bloemen groeien in de tuintjes?
Thema: luisteren naar behoeften, jaloezie

De sneeuwlantaarn................................................................................ 48
Ziggy zeehond raakt zijn familie kwijt en komt terecht bij een kolonie pinguïns. Pollo pinguïn
ontvangt hem hartelijk, maar anderen zien het bezoek van dat vreemde wezen niet zitten.
Zal Ziggy zijn familie terugvinden?
Thema: racisme, vluchtelingenproblematiek, groepsdruk

De twee ladders...................................................................................... 56

Bram en Pieter leren gitaar spelen bij meester Wiedewip. Pieter is een natuurtalent en gaat met
rasse schreden vooruit. Bij Bram gaat het trager. Hij leert van een koolmeesje dat dat niet slecht
hoeft te zijn. Zal Bram het volhouden?
Thema: nieuwe hobby, faalangst, eigen tempo, doorzettingsvermogen

Rommelien................................................................................................ 64
Lien wil haar kamer niet opruimen, dat vindt ze stom. De opruimer denkt daar anders over.
Pas wanneer haar favoriete beer zoekraakt, wil Lien hulp aanvaarden.
Zal ze haar beer terugvinden?
Thema: opruimen, rust in je hoofd

Het ijspaleis............................................................................................... 72
Wilbert walvis keert na jaren terug naar zijn geboorteplek, samen met zijn gezin. Zijn beste
vriendin, de zeemeermin, heeft zich opgesloten in het ijspaleis. Ze vertrouwt niemand meer.
Zal Wilbert hun hartsverbinding kunnen herstellen?
Thema: voelen, vertrouwen, verbinden

Het beterspel............................................................................................ 80
Guppy glimworm en zijn broer Eliot maken een kaartenhuis, om het hoogst. Guppy verliest en
barst boos uit. Mama vertelt hem over een schaakwedstrijd die zij verloor.
Zal Guppy een grootse verliezer worden?
Thema: niet tegen je verlies kunnen, omgaan met verliezen

