“Aaoh,” gaapte meneer Schildpad. “Het wordt winter. Vooruit Sabien, je moet naar bed.”
“Maar ik heb helemaal geen slaap,” zei Sabien.
“Belachelijk!” riep meneer Schildpad uit. “Alle schildpadden slapen in de winter.”
“Waarom?” vroeg Sabien.
“Omdat het buiten te koud is en omdat er geen eten te vinden is.”
“Maar ik wil niet slapen.” zei Sabien. “Ik wil weten hoe de winter er uitziet!”
“Belachelijk!” riepen mevrouw en meneer Schildpad tegelijk. “Een schildpad, buiten in de
winter? Daar heb ik nog nooit van gehoord.”
Toen vader en moeder Schildpad sliepen, sloop Sabientje door een gat in de schuur naar
buiten, op zoek naar de winter.

Schildpadden slapen de hele winter.
Ze zoeken dan een droog plekje uit de wind
en maken van bladeren een lekker bedje.
Kunnen jullie zo’n lekker bedje maken?
De schildpadden willen natuurlijk niet gestoord
worden als ze slapen. Daarom verstoppen ze zich
goed. Kunnen jullie je eens verstoppen en dan net
doen alsof je slaapt. Een ander kind komt jullie dan
wakker maken.

Toen ze buiten stond, knipperde Sabien met haar ogen. Overal zag ze sneeuw en ijs, zelfs op
de vijver en op de heuvel.

Doe eens of je allemaal een
sneeuwvlokje bent. Dwarrel maar door
elkaar zonder tegen elkaar aan te botsen

Terwijl ze vooruit sjokte, kreeg een eend haar in de gaten. “Kwak, kwak, een schilpad,
buiten in de winter?” kwaakte de eend. “Belachelijk!”
“Helemaal niet,” zei Sabien.
“O nee? Hoe kan jij dan het ijs stukbreken om eten te vinden? Haha! Kwaak, kwaak!”
Hij heeft gelijk, dacht Sabien. Dat kan ik niet.

Waar maakt een eend het ijs mee kapot?
Als een eend met zijn snavel het ijs
kapot heeft gemaakt, moet hij met zijn
snavel ook visjes vangen.
Jullie mond is nu jullie snavel. Kunnen
jullie daar een visje mee van het bord
vangen?

Toen Sabien de heuvel op begon te
lopen, kwam ze een hond tegen.
“Waf, waf, een schildpad, buiten in de
winter?” blafte de hond. “Belachelijk!”

“Helemaal niet,” zei Sabien een beetje
boos.
“O nee? Laat dan eens zien hoe je je
warm springt zoals ik. Haha! Woef,
woef!”
Hij heeft gelijk, dacht Sabien bedroefd.
Dan kan ik ook al niet.

Honden kunnen zich warmspringen,
maar ze hebben nog iets anders
waardoor ze het niet koud krijgen. Ze
hebben een lekker warme vacht. Kunnen
jullie eens zoveel mogelijk dieren
opnoemen die een lekker warme vacht
hebben!?

De hond rende weg achter een kat aan,
maar die klom gauw een boom in.
Vanaf een hoge tak keek de kat naar
Sabien.

“Miauw, miauw, een schildpad, buiten
in de winter?” mauwde de kat.
“Belachelijk!”
“Helemaal niet,” zei Sabien nu nog
bozer.
“O nee? Laat dan maar eens zien of jij
net zo snel als ik naar een warm huis
kan rennen. Haha! Mauw, mauw!”
Ze heeft gelijk, dacht Sabien, terwijl ze
rilde van de kou. Daar ben ik veel te
langzaam voor!

Ik loop op vier poten. Kun jij dat ook?
Misschien kun je een wedstrijdje
hardlopen als poezen doen. Kun je zo
hard rennen?
Zou ik ook achteruit kunnen lopen?

De kat rende naar haar huis, voor de
hond haar kon pakken en Sabien sjokte
verder de heuvel op. Daar kwam ze
een vogel tegen.

“Twiet, twiet, een schildpad, buiten in
de winter?” tsjielpte de vogel.
“Belachelijk!”
“Helemaal niet,” bromde Sabien.
“O nee? Laat dan maar eens zien hoe
jij naar huis vliegt om lekker dicht
tegen je vader en moeder aan te
kruipen. Haha! Twiet, twiet!”
Natuurlijk kan ik niet vliegen, dacht
Sabien. Ik kan niet eens springen.

Vogels hebben een ook een warme jas
voor de winter. Zij hebben lekker warme
veren. Misschien zijn ze wel een klein
stukje van hun jas verloren. Kijk maar
eens of je ergens veren kunt vinden!

Sabien voelde zich koud en zielig. Ze
moest aan haar warme bed denken.
Langzaam druppelde er een traan over
haar wang. Ze hebben allemaal gelijk,
dacht ze. Een schildpad in de winter
buiten? Belachelijk! Bedroefd kroop
ze weg achter een schuur waar
niemand haar kon zien huilen…..

…. Maar toen gleed ze uit over een stuk ijs…
ze viel op haar rug en gleed de heuvel af.
Sneller en sneller ging ze. Wauw! Nu ging ze
weer naar beneden. Ze landde midden op de
gladde ijsvloer van de vijver…….. En gleed
regelrecht naar haar holletje in de schuur. Maar
daar lag een dikke laag ijs voor!
“Ha, ha, kwaak kwaak, dat zei ik toch! Je hebt
niet eens een bek om het ijs mee open te
breken!” De eend schaterde van het lachen.
Nee, dacht Sabien. Een bek heb ik niet, maar….

Waar zou de schildpad het ijs mee open kunnen breken?
Andere dieren moeten ook wel eens ijs open breken.
Waar zou een hertje dat bijvoorbeeld mee kunnen doen?

…een schild! En met haar hoofd diep
weggedoken onder haar schild, stootte
Sabien door het ijs, de schuur in. Ze
was weer thuis!
Mevrouw Schildpad werd wakker van
al dat lawaai. “Je bent toch niet buiten
geweest, Sabien?” vroeg ze gapend.
“Buiten?” zei Sabien, terwijl ze in haar
warme bed kroop. “Een schildpad,
buiten in de winter? Daar heb ik nog
nooit van gehoord!”
En voordat iemand kon zeggen
‘belachelijk!’ lag Sabien te slapen.

Als je goed naar de plaatjes
hebt gekeken, heb je gezien
dat de dieren vaak een bedje
van bladeren maken. Weet je
wanneer die bladeren van de
bomen en struiken gewaaid
zijn?
Zijn de blaadjes die op de
grond liggen nog heel?
Welke kleur hebben ze?
Wat hoor je als je een
blaadje voorzichtig tussen je
vingers wrijft?

