Het dansende wolkenrijk
Tussen de wolken stond een heel groot ………………………. [kleur] paleis met torens, die
glansden in de zon. In het paleis woonde koningin …………………………… [naam]. Ze was
koningin over het wolkenrijk. Er leefden wonderlijke wezens in de wolken: ………………. [kleur]
……………………… [lievelingsdier mv], ………………………….. [fantasiedier mv] en ……………………….
[sprookjesfiguur mv].
In het wolkenrijk was het altijd feest. Dit had koningin …………………………… [naam] bepaald in
de wet. Alle wonderlijke wezens waren de hele dag aan het dansen. Ze deden niets anders.
Ze stopten zelfs niet als ze moesten …………..…………….. [werkwoord]! De ………………. [kleur]
……………………… [lievelingsdier mv] deden ………………………… [dansstijl/pasje]. De
………………………….. [fantasiedier mv] deden ………………………… [andere dansstijl/pasje]. De
………………………. [sprookjesfiguur mv] deden ………………………… [nog andere dansstijl/pasje].
Te midden van iedereen danste koningin …………………………… [naam] het mooiste van allen.
Ze straalde als een zonnestraal in haar prachtige ………………….. [kleur] jurk en duizend
………………..…….. [edelsteen mv] in haar glanzende ……………………… [haarkleur] lokken.
Ze hadden geen honger want ze aten heel veel …………………………… [lievelingseten]. Ze kregen
geen zere ……………………………. [lichaamsdeel mv] want de wolken waren heel lekker zacht.
Ze werden niet moe, want dat was gewoon tegen de regels.
Ergens verderop in het rijk waren ook donkere wolken. Deze wolken werden bestuurd door
de plaaggeest …………………………… [naam van plaaggeest]. Deze plaaggeest maakte hagel,
regen en windstoten en probeerde daarmee het feest van het wolkenvolk in de soep te laten
lopen. In de hagel gleden de …………………….. [kleur] ……………….………… [lievelingsdier mv] uit
en ………………………………. [naam van plaaggeest] rolde bijna van zijn wolk en huilde van het
lachen. Zijn tranen vormden dikke druppels en de ………………………….. [fantasiedier mv]
werden kletsnat. Plaaggeest …………………………… [naam van plaaggeest] zuchtte van plezier
en daardoor waaiden de ………………………. [sprookjesfiguur mv] ondersteboven.
‘……………………….……! [uitroep van ergernis]’ riep koningin ………………………… [naam] en ze
spreidde haar armen en de zon brak de donkere wolk doormidden. Plaaggeest
………………..………. [naam van plaaggeest] verdween en vluchtte naar nergens. Het wolkenrijk
juichte en danste weer vrolijk door.

