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ADAM - SPECIALE KNOOP
Het begon allemaal met een knoop die rond is en goud en een beetje zwart .
Aan de zijkant zijn er symbolen.De knoop hangt vast aan een kleed van een vrouw die gaat trouwen.
Het kleed is van Gucci. Ze heeft het kleed gekocht in Nederland en het kostte honderdvijftig euro. Ze
ging terug naar Brugge in België.en de volgende dag ging ze trouwen met een Spaanse man. Heel haar
familie kwam naar haar trouwfeest . Ze waren heel blij , omdat ze gingen trouwen. Ze zijn in Spanje
getrouwd op een berg . Die leefden nog lang en gelukkig.
ALEX - DE MEXICAANSE KNOOP
Het is een hele mooie Mexicaanse knoop. De knoop hing ooit aan een leuke Mexicaanse hoed met nog
twee andere knopen. Het patroon is geel, blauw en dan roos in zigzag vorm. De knoop had daar heel
veel lol. Tot er op een dag de drie knopen af vielen en ze hoopte dat ze de hoed ooit terug vonden.1
maand later. Ze vonden de man met de hoed en ze gingen er meteen naar toe. De man raapte ze op
en naaide ze er meteen aan. En dan hingen ze aan een wasdraad. Dat is pret hé.
DAMLA - DE SPREKENDE KNOOP
Ik kijk in de brievenbus. Post? Ik maak de envelop open. Het is een knoop, wit met rozen en bladeren.
Het voelt als stof. Mama vraagt of ze hem moet naaien aan mijn trui. Een stem schreeuwt:”Naai mij
niet vast. Ik weiger om vastgenaaid te worden.” Mama en ik worden bang. Papa komt binnen. Mama
zegt:”Die knoop spreekt.” Papa gooit de knoop in de gootsteen. De knoop gaat een lange reis
tegemoet. Langs pijpen, riolen, … Niemand weet waar de knoop is. Hij verschijnt en verdwijnt. En nu
leeft hij ergens. Maar niemand weet waar.
ELIAS - DE SOMBRERO BROERTJES
ER is een Sombrero knoop. Kleurrijk er ontstaat een nieuw land Sombrero. De knoop hing aan een
Sombrero hoed. Niet zomaar een Sombrero hoed ,een robot hoed. De hoed die leefde. Dan kwam er
een freak die de hoed wou wassen. Hij pakte een handdoek en zeep. Opeens bedacht hij zich hij pakte
de hoed en stopte hem in de wasmachine. Tien minuten later was de hoed uit de wasmachine. De
hoed was nat en stonk nog steeds. De freak zei: “Iiiiiiiiiiiiiieeeeeeewwwwwwwwl!”. De hoed ontplofte
met een knal. De freak is dood en de hoed werd een knoop.

LILA – HET DURE KLEEDJE
Demi is aan het winkelen, want haar zus word vijventwintig. Opeens vind ze
een beeldschone jurk. Op de jurk zit een heel mooie knoop. De knoop is rond.
Het is een zilverkleurige knoop. Het is een bloem met lussen errond. Tussen
de bloem en de lussen zitten er gaatjes. De jurk is best duur, maar de knoop is
zo mooi, ze is er helemaal weg van. Ze wil die heel graag kopen, maar ze vindt
het teveel geld. Dus ze belt naar haar moeder. Zij wil graag mee bijleggen.
Haar zus is blij met de jurk.
LILOU - HET MEISJE MET DE KNOOP
De knoop is rond met bloemen en het heeft een zachte stof. De knoop hing aan het einde van het
kleed. Ze heeft het gekocht omdat de knoop mooi was en het kleedje zelf ook. Het meisje had het
gekocht voor een speciaal feestje. Ze had het aan en iedereen vond het mooi. Maar oei! De knoop viel
er vanaf. Ze dacht dat het er niet goed was opgenaaid. En dat was ook het geval. Ze vond het niet leuk
want het was duur. Ze zocht haar knoop en ze vond hem.
LIV – DE KNOOP IS …
Een ronde knoop met gaatjes en regenboogkleuren. Hij was plat, mooi, zacht en had zigzaglijnen. De
knoop kwam van een bloes, van een popster die op toer was. De knoop was gevallen. Ik had de knoop
opgeraapt. En thuis in een T-shirt zijn zak gestopt. 2 maanden later had ik de knoop verkocht voor
miljoenen euro’ s. weken later had ik hem terug gekocht voor 1 euro. Slim toch. Hij was zo mooi. Jij
zou het ook hebben gevonden. Ik had hem latten vallen. De knoop was verloren, weg. En ik was hem
kwijt … voor altijd.
MATIZ – DE KNOOP MET HET RARE DING.
De knoop was rond, hij had blauwe zigzag golven. En hij was 2 jaar. Maar op een maandag kon hij
stappen. Hij ging op zoek naar eten. Heeeeel laat in de avond zag hij iets in de verte. Maar hij kon het
niet zo goed zien omdat het zo donker was. Het ding ging steeds dichter en dichter. Het maakte een
heel raar geluid. En de knoop zag het rare ding. En hij dacht dat het een monster was maar het is een
geit. “Méhh!”. De knoop schrok zich dood! De knoop rende voor zijn leven. En de geit volgde hem
voor zijn leven.
ONNO – DE BEL VAN ONNO
Mijn bel was in de vorm van een eikel. Hij schitterde. Hij hing aan mijn broekzak. Hij was prachtig en
rinkelde met een prachtig geluid! Opeens! Toen viel het! Oh nee! Recht in…. Het zand! Vreselijk. Ik
dook vlug naar het zand. Wat vond ik? Niets behalve een lamp. Niet zomaar een, een magische! Ik
poetste hem en wenste mijn bel terug, en het werkte. Maar deze was mooier. Deze was namelijk van
goud en veel geld waard. Dat trok misschien rovers aan! Gelukkig gebeurde dat niet. En ik belde nog
lang en gelukkig.

MAUD – DE GALERIJ
Er is een bruidswinkel, een hele dure, mooi en chique. Ze hebben alleen
handgemaakte bruidsjurken. Het is een atelier in Antwerpen. Op elke jurk zit
een echte diamant. Het atelier heet Echte Parels. Een mevrouw gaat haar
bruidsjurk zoeken. Ze is onderweg naar de bruidsjurkenwinkel. Ze past een
paar jurken, maar die zijn NIET mooi. Dan ziet ze de jurk uit haar dromen: een
tullen rok met een hartvormige bovenkant. Ze kijkt eens goed rond naar
schoenen. Opeens ziet ze keimooie hakken met een mooie knoop. Ze is
verkocht door de goudzwartige knoop erop. Het staat haar beeldig.
WINKE – KNOOPGELUK
Ik wilde nog een galajurk naaien voor het feest zondag. Ik startte met het ontwerp. Fifi, mijn hond,
verscheurde mijn ontwerp. Ik huilde. Mijn mama kwam me troosten en zei: “Toen ik jong was kreeg ik
deze ronde knoop met deze bloem er op van oma. De knoop helpt als je in de problemen zit.”
Hoe dan? Plots lag mijn ontwerp aan elkaar gekleefd en de jurkstof zweefde door de lucht. Mijn
naaimachine begon te naaien. Geen twee minuten later stond een appelblauwzeegroene galajurk voor
mij. Ik nam de galajurk en naaide de knoop er op. Zij brengt geluk.
MEES – DE AFRIKAANSE KNOOP
De knoop is rond, heeft een patroon als een bloem, is lichtbruin en heeft twee gaten. Ze was vroeger
van een heel donkere bontjas. Die bontjas had vier zakken en had een heel mooie kap en was
afkomstig uit Centraal-Afrikaanse Republiek. De donkere bruine bijzondere bontjas was met de hand
gemaakt. De bontjas werd getransporteerd op water in een prauw over de Venta, een rivier die
eindigt in de Middellandse zee. Maar wanneer de boot aanmeerde sprong de knoop eraf. De eigenaar
was boos, gooide de bontjas uit zijn raam. Kort daarna vond ik die raadselachtige knoop.
BO – DE OUDE TEDDYBEER
In het kasteel leek wel in jaren niemand geweest. Ik ging naar boven en kwam binnen in een oude
kinderkamer, met in de hoek een teddybeer. Hij was ooit lichtbruin, maar door de jaren was hij
donkerder geworden. Hij had maar één oog, een knoop. De knoop was zwart met vier gaatjes en zo’n
dikke rand. De knoop was niet plat, maar een beetje dik. Verder in de kamer, tussen het oud
speelgoed lag ook zo’n knoop. Er was ook een naaitafel. Ik pakte de teddybeer en naaide de knoop
erop. Nu was de teddybeer veel mooier.

EBU – HET KLEDINGSTUK VAN MIJN MOOIE ZUSJE
De knoop is rond en heeft de kleur van zwart en wit met kromme lijnen. Aan een zebra-achtig jurk en
het kledingstuk is van mijn zusje. Iets maakt geluid, het geluid is zacht. De jas is weg maar één knoop is
gevallen. Ik zeg: “Mama, de jas van zus is weg, maar één knoop is er vanaf gevallen.” Mama is
verdrietig. Ik kijk naar buiten en zie de kledij van mijn zusje hangen. “Mama, mama, ik zie het jasje
van mijn zusje.” Mama vraagt waar het is. “Buiten, mama, kom we halen hem.”
ERNESTO – ECHT HELEMAAL VERLOREN
De knoop zou van 1957 kunnen zijn, of van 1876. Mijn knoop was rond. Mijn knoop zag er geel uit met
donkere en licht bruine strepen. Er zaten vier gaatjes in maar dat is logisch het is een knoop. In mijn
knoop zat nog een rondje. Mijn knoop was veel kleiner dan anderen. Hij zou aan mijn jas kunnen
hangen want de knoop aan mijn jas was weg. Ik vond hem in een doos. Hij was van 2000 dat heb ik
gevonden want de knoop lag op het boek. Toen dacht ik ineens: “Hij is van mij.”
FINE – PRACHTIG KNOOPJE
Ik vond de knoop op de grond, vroeger hing hij aan een jaszak dacht ik. De knoop is roze en wit.
Vanachter heeft hij een plaatje, op dat plaatje staat een boogje van hetzelfde soort. Ik nam hem mee
en stak hem bij mijn verzameling. Mijn mama naaide hem aan mijn jas want ik wou hem niet kwijt
spelen. Hij was speciaal, want al mijn knopen zijn bruin en grijs. Plots viel hij van mijn jas, ik vond hem
niet terug. Ik lag huilend op mijn bed. Mama klopte en gaf de knoop terug. Ze had hem gevonden.
FINN – DE CACTUS EN DE KNOOP
De cactus zat altijd eenzaam buiten. Totdat er een gouden knoop kwam met gaten. De knoop vroeg:
“Mag ik mij aan jou vastmaken?” “Ja, tuurlijk,” zei de cactus, “heel graag zelfs.” Dus de knoop begon
maar met vastbinden. “Au,” zei de knoop, “jij doet mij pijn.” “Sorry ik heb stekels”. “Ja maar dat doet
pijn als ik aan jou vast zit”. “Ik zal mijn stekels intrekken.” “Oké,” zegt de knoop. “Mag ik verder
gaan?” “Ja”. “ Het is wel moeilijk om door jou te steken”. “Klaar, jeh.” Nu zijn ze blij dat ze aan elkaar
hangen.
NISRINE – DE BFF KNOOP
Joy deed haar camera aan. En begon met haar video. Ze shopte in haar video en liet een jurkje zien.
En ze zag ineens een .. blinkende knoop, raapte hem op en nam hem mee naar huis. Na haar video
bekeek ze de knoop. Hij was wit met mooie blauwe sterren en blinkend. Ze besloot om hem op iets te
naaien . Ze naaide hem op haar bloes. De volgende dag had ze haar blouse aan met haar speciale
knoop. Ze ging naar school en haar beste vriendin Celeste had precies dezelfde knoop. Dit is nu hun
bff knoop.

ÜVEYS – DE VLIEGENDE JAS
De knoop is rond en zwart en past mooi bij een groene jas. Maar de jas hing in een winkel. De winkel
heet Zara. ik ging met mijn tante naar Zara. Zij zag de jas, ze zocht me. Toen ze me zocht nam ze de
jas mee. Ze had me gevonden. Ze vroeg: “Vind je de jas mooi?” Ik zei “Ja.” We kochten de jas. Voor we
naar de Zara gingen, gingen we naar Legoland. We kochten daar een Legodraak, ik maakte de draak.
Tijdens dat ik de Legodraak maakte had ik het koud. Ik deed de jas aan en ik vloog. Ik deed de
groene jas uit en ik viel. Dat deed pijn.
NOUAMANE - DE MAGISCHE KNOOP
De knoop is rond en zwart. De knoop schittert en is mooi. Hij past bij de glanzende jas van mijn mama.
Mijn mama houdt van haar knoop. We gingen naar de winkel en de knoop sprong weg! Mama was
natuurlijk niet blij. Er gingen jaren voorbij en toen kwam hij terug. Mama was zo blij. De dag erna
kwam er een dief hij pakte ons geld en de knoop mee. Toen mama dat zag moest ik de knoop
gaan zoeken en ik vertrok meteen. Plots zag ik de knoop op de grond. Missie volbracht. Mama was
blij.
AMIR – HET KNOOPJE VAN HET MEISJE
Er was eens een klein meisje met een knoopje met de vorm van een hartje. Het meisje was heel blij
met haar knoopje. Op een dag was haar knoop weg. Na 20 jaar was het meisje een wereldreiziger en
toen vond ze het knoopje terug dat ze verloren was in spanje. Het lag in een modderpoel. Ze was blij
en vroeg zich af hoe dat knoopje in Spanje terecht kwam. Ze zat te peinzen ... Ze dacht dat het
gestolen was. Maar het maakte haar niks uit, ze had haar knoopje terug. Ze was heel blij.
MAX - DE SOMBRERO BROERTJES
Er was eens een mooie knoop. Die hing op een sombrero. Er waren heel veel bacteriën feest aan het
vieren. Op een dag kwam er een nieuwe bacterie die zei dat op zijn knoop een groot feest kwam.
Iedereen ging naar zijn knoop toen gebeurde er iets heel erg de sombrero werd in de wasmachine
gestopt. Iedereen ging op het puntje van de sombrero staan. Toen stopte het ineens het wasmachine
het was stuk. Iedereen vierde feest tot middernacht. In de ochtend was iedereen heel moe. Ze gingen
slapen, het was heel stil die nacht.

