
SCHATTEN 

 

Ik zat ROBLOX te spelen. Toen kwam opeens mijn hond Florke naast mij staan. Ik aaide haar 

omdat ik dacht dat ze aandacht wou, maar ze bleef zitten. Toen dacht ik dat ze naar buiten 

moest en ik deed de deur open en bleef bij haar staan. Ze bleef raar doen dus ik ging een 

wandeling met haar maken. Opeens stopte ze bij een boom en begon ze te graven. Ik zag 

iets wit, dus ik keek wat het was en zag een brief in een elastiekje. 

Ik keek wat erop stond: Als je dit briefje nu leest, is het voor jou bestemd. Er ligt ergens een 

schat en als je die vindt dan zit er een verrassing in! Je moet namelijk naar de zee. En als je 

daar bent vind je het vanzelf wel. Mvg, Anoniem. Ik dacht erover na als ik het moest geloven. 

Ik bedoel, waarom zou dit voor mij bedoeld zijn? En wie is die anonieme persoon? Opeens 

voelde ik een tikje op mijn schouder. Ik schrok en keek achter mij. Daar waren mijn 

vriendinnen Zoë, Ari en Aline. Ze vroegen wat ik hier deed en ik zei aarzelend dat ik een 

wandeling aan het maken was met mijn hond. Zoë vroeg ‘ga je mee naar het speelplein?’ Ik 

zei oké en dat ik hun daar iets moest vertellen. Toen we daar waren begon ik te vertellen 

over het briefje en wat erin stond. Na dat ik dat verteld had was dat een opluchting. Ze 

zeiden dat ze wouden helpen met zoeken. De dag erna in de middag hadden we afgesproken 

dat we bij de zee op elkaar gingen wachten. Toen we daar alle 4 waren, begonnen we te 

zoeken. Maar wel opgesplitst. Ik en Ari, en Aline en Zoë gingen samen een andere kant op. Ik 

en Ari gingen naar een café daarbij zoeken. Maar natuurlijk wisten we niet waar Zoë en Aline 

waren. We bleven zoeken en zoeken. Ook eens op het strand tot we Aline en Zoë 

tegenkwamen. We hadden dus niks gevonden dat raar was. Maar opeens zag ik iets 

glinsteren. Ik ging kijken wat het was en het was een fles. Waar er WEER een briefje inzat! 

Wat ik natuurlijk ging doen was lezen wat erop stond: Goed zo je hebt weer een briefje 

gevonden! Dit betekent dat je dichtbij de schat bent! Oké met dicht bedoel ik niet heel dicht 

maar het volgende is de schat! Sorry om je zo te foppen. Als je het nog wilt moet je zoeken in 

Izegem terug! Bij je oude school! Ik was wel een beetje kwaad, maar ik geef niet meteen op. 

Toen ging ik alleen naar Izegem met Florke, want mijn vriendinnen hadden andere dingen te 

doen. Toen ik terug was, ging ik gewoon meteen naar mijn oude school. De poort was open. 

Het leek nu alleen alsof ik ging inbreken. Uren en uren liep ik rond. En opeens, in mijn oude 

klas, zag ik een brief op een bank liggen! Er stond op: Proficiat je hebt de schat gevonden! 

Kijk onder deze bank en zie de schat. Mvg, Anoniem. Het was spannend om te kijken. Er 

stond een doos…. Ik deed de doos open en.. ER ZAT EEN KAT IN! Die nam ik mee naar huis. Ik 

vertelde het aan mijn ouders en mocht hem houden! Yaaay!  

Florke en Zorro werden goeie vrienden, ze speelden elke dag met elkaar.  

Dit is dan het einde. 
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