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Schoolreis

Noor zit naast Frank in de bus.
Ze is met haar klas op weg naar het BOM.
ln het BOM kun je botten zien.
Botten van beesten en mensen.
Botten van heel, heel vroeger.
Zelfs botten van een dino.
Noor kletst Frank de oren van zijn hoofd.
'lk heb eens een film gezien,' zegl ze.
'Over een oermens, weet je wel.
lk moest heel erg lachen om die film.
Want die ene oerman sloeg die ander.
Met een bot van een dino, haha!
PLOK, AU, zo op zijn kop!'
Noor doet alsof ze Frank slaat.
En Frank doet alsof het echt is.
'Au!' kermt hij.

En hij valt bijna van de bank.
Meester Rob kijkt om.
'Jullie maken toch geen ruzie?'
Frank gaat gauw weer recht zitten.
'Nee, we deden alleen maar alsof.'
' Meester?' vraagl Noor.
'Staan de botten van die dino vooraan?
lk wil ze zo graag zient'
Meester Rob lacht.
'lk beloof je dat je ze zult zient
En nog veel meer, Noor.
Het is reuze spannend in het BOM!'

Volg mij!

De bus stopt bij het BOM.
De klas springt naar buiten.
'Joepie, we zijn er!'
Meester Rob komt ook het trapje af.

En nog twee moeders die mee zijn.

De bus rijdt weg.
Meester Rob gaat voorop naar de ingang.
Noor en Frank volgen hem op de voet.
' Meester?' vraagl Noor.
'Je mag binnen zeker nergens aan komen?'
'Dat valt mee,' stelt meester Rob haar gerust.

Binnen ruikt het vreemd.
'lk ruik een dode dino,'fluistert Noor.

Frank trekt een vies gezicht naar haar.
Meester Rob koopt kaartjes.
Noor en Frank hangen hun jas op.
Ze mogen nog even een plas doen.
En dan is het zover.
De gids staat klaar.

Het is een jonge man.

Hij lacht.
'Zijn jullie er klaar voor?' vraagt hij.

'Jaaa!'schreeuwt de klas. @
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ln het donker

De gids staat stil bij een deur.
'Hier gaan we naar binnen,' zegt hij.
'We gaan eerst een film kijken.
Die heet: Het leven van de dino.'
Hij pakt een doos met brillen.
'Deze bril zet je op,' vertelt hij.
'Dat moet.
Het is een 3D-film.
ln een 3D-film lijkt alles net echt.
Het lijkt alsof de dino de zaal in komt.'
Een moeder kijkt bang.
'ls dat niet te eng?' vraagl ze.
'Nee, echt niet!' gilt de klas.

De klas gaat in de filmzaal zitten.
Noor en Frank zetten de bril op.
Het is een rare bril.
Er zit rood glas in en groen glas.
'lkzie niks goed!' roept Frank.
'Nog even wachten ,' zegt de gids.
'Je moet ermee naar de film kijken.'

Het wordt donker in de zaal.
Noor hoort enge muziek.
Geluid van grote vogels en de wind.
Geluid van een bos in de oertijd.
Dan dreunt de grond.

'Whaaaah!' brult een beest.
Er komt iets aan dat groot en zwaar is.

Bonk, bonk, bonk!
De bomen trillen en dieren vluchten weg.

i

I



Super gaaf

WRRRAAAI
Een dino brult en kijkt de filmzaal in.

Het lijkt net alsof hij de klas ziet!
Net alsof zijn kop de zaal in komt!
Hij opent zijn muil vol scherpe tanden.
Een van de moeders gilt.
Frank wordt wit van schrik.
Maar Noor is niet bang.
Ze ligt dubbel van het lachen.
'Dit is een super gave film!' roept ze.

De klas praat na over de film.
De film was reuze spannend.
Die dino leek net echt.
Maar hij leeft allang niet meer.

Dat weten ze heus wel.
Noor vindt dat best jammer.

Ze zou graag een dino willen zien.
Een echte, gewoon op straat.
Zij kan heel hard rennen.
Dus een dino krijgt haar niet te pakken. @



Een schedel Meester Rob komt ook meteen.
'Kijk,' zegl Noor.
'ls deze van een muis of een vogel?'
'Van een muis,' zegl de gids.
Noor zucht blij.
'lk heb een doosje vol botjes.
En de schedel van een muis!'zegtze.
'Wat zal mama daar blij mee zijnt'

Botjes, botjes en nog eens botjes.
Wel meer dan duizend botjes in het BOM.
Botten van een neushoorn.
Botten van een vogel.
En een schedel van een buffel.

De gids brengt de klas naar een kamer.
Er hangen platen van botten.
'Jullie gaan aan het werk,' zegt hij.

Hij laat vreemde, kleine ballen zten.
Ze zijn grijs en niet echt rond.
'Wat zijn dat voor dingen?' vraagt Noor
'Deze ballen spuugt een uil uit,'vertelt de gids.
'Een uil eet vogels en muizen.
De botjes spuugt hij uit.
Om die botjes zit nog wat vacht.
Jullie krijgen er een van mij.
En ook een bakje en een kleine tang.
Peuter maar en zoek botjes.
Leg ze netjes in je bakje.
Dan mag je ze mee naar huis nemen.'

Noor gaat hard aan het werk.
Ze pulkt in de kleine bal.
Ze vindt kleine witte botjes.
En wat is dat?
Het is ... een kleine schedel!
'Meneer!' roept ze.

De gids komt kijken.
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Ben jij bang?

Noor en Frank gaan hun handen wassen.
De gids staat alweer klaar.

'We gaan weer op pad,' zegt hij.

'Kijken naar de botten van een mens.'
'Meneer, meneer!' roept Noor.
'Gaan we niet naar de botten van een dino kijken?'
De gids glimlacht plagend.
'Jawel,' zegt hij.

'Maar ... die zijn zo spannend.
Die bewaar ik voor het laatst.'

Ze gaan een kamer binnen.
'Kom hier maar staan,' zegt de gids.

Het is donker in de kamer.
Frank pakt Noors hand.
'Ben jij bang?' fluistert hij.

'Echt niet!' zegt Noor.
Maar ze houdt zijn hand toch goed vast. @



Een skelet!
I
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lneens klinkt er rare muziek.
Er gaat een groen licht aan.
En er rammelt iets ...
Waaa, er komt een skelet aan dansen!
De klas moet er hard om lachen.
Wat een mal gezicht!
Er komt nog een skelet aan.
Ze dansen om elkaar heen.
Rammel, rammel, doen hun botjes.
En het lijkt alsof ze lachen.

De gids lacht en doet het licht aan.
'Dat was toch niet zo eng?' vraagt hij.

'Nee!' schreeuwt de klas.
'Dit waren geen echte botten,' zegl de gids.
'Maar ons skelet ziet er wel zo uit.'
Hij gaat voorop een kamer in.

'Dit skelet is van een mens.
En dat skelet is van een kind.
Ze zijn ook niet echt, hoor.
Wie weet hoe dit bot heet?'
'De schedel!' roept Frank.
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Dit bot heet zus.
En dat bot heet zo.
Noor gelooft het wel.
Ze vergeet al die namen toch weer.
Ze wil de botten van een dino zien!
Ze sluipt weg van de groep.

ì
Achter de deur is een lange gang.

Waar zou het skelet van de dino staan?
Noor loopt de gang in.

lneens voelt ze een hand op haar arm.
Ze schrikt zich dood.
Een stem zegt:'Wat ga jij doen?'



GEEN TOEGANG

Oef!
Het is Frank.
Samen lopen ze verder.
Op een deur hangt een bordje.
Noor leest het langzaam.
GEEN TOEGANG staat erop.
Dus daar binnen is iets spannends.
Ze voelt aan de deur.
Hij zit niet op slot.
'Kijk maar niet!' zegt Frank.
Zijn stem bibbert een beetje.
Maar Noor luistert niet en
duwt de deur open.

Binnen gaat het licht vanzelf aan.
'Super gaaf!' zegt Noor zacht.
Er staat een dino van botten!
Hij is groot en eng.
Er zitten nog tanden in zijn kaken.
Het is net alsof hij grijnst.
Heel gemeen! @
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Rare Noor

Noor en Frank lopen naar het skelet.
Wat is het groot en hoog!
Ze kijken met hun hoofd in hun nek.
'Deze is wel heel engl' zegl Frank.
'Deze at soms wel een paard op!' zegt Noor.
'Hup, in één slok weg!'
Frank moet lachen.
'Rare Noor,' zegt hij.
'Er waren toen nog geen paarden.'
Noor haalt haar schouders op.
'Een ander groot beest dan.'
Ze loopt naar het skelet.
'Moet je zien wat een groot bot.'
Ze wijst naar een poot.
'Dit is net het bot van die oerman.
Je weet wel, uit die film.'
Frank doet alsof hij vecht.
Met een bot dat er niet is.

Noor lacht.
Ze pakt het pootbot vast.
lk duw het zo terug, denkt ze.
Even spelen mag wel.
Ja, toch?
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Meisje toch!

Rommel bom!
Bonk rommel!
Noor houdt het grote bot vast
En de hele dino stort in.
Het maakt een enorm kabaal.
Noor staat stijf van schrik.
En Frank geeft een gil.

De deur gaat open.
Daar staat meester Rob
Hij ziet wit van schrik.
'O nee!' roept de gids.
H¡j kijkt met grote ogen.
De moeders roepen: 'O, wat erg!'
En de klas?
De klas is er stil van.

'lk wilde ...
lk wilde niet ...'
Noor kan niets goed zeggen.
Ze houdt het grote bot nog vast.
Meester Rob komt naar haar toe.
Hij pakt het bot af.
Zachl legt hij het op de grond.
'Meisje toch!' zegt hij.

'Oei!' zeg| de gids.
'Hier ben ik niet blij mee!
Weet jij wel hoeveel werk dit was?

J
Nu moet alles over.'
Noor knikt sip.
'Het spijt me, meneer,' stamelt ze
Ze schaamt zich heel erg.
Frank pakt haar hand.
Dat is lief van hem.
Want Noor huilt bijna.
En Noor huilt anders nooit.
Ze is juist altijd heel stoer. @
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Een heel grote puzzel

'Och,' zegt de gids.
'Niet huilen, hoor.

Alles komt goed.
Kijk maar.

Dit is ons BOM geheim.'
Hij drukt op een paar toetsen.
Een scherm licht op.
De klas ziet het skelet van de dino.

De gids pakt een bot.
Hij geeft het aan Noor.
'Zie je iets?'
Noor draait het bot.
Haar handen trillen.
Het lijkt een gewoon bot.
Of toch niet?
Er staat een nummer op.
Heel klein.
'2 3 7,' zegt ze.
'Juist!' zegl de gids.
'En kijk nu eens op het scherm.'
Frank wijst.
'Daar zit bot 2 3 7l' roept hij.

De gids zegt:
'Een skelet is net een puzzel.
Helpen jullie me?

Dan maken we de puzzel.

Samen gaat dat snel.'
'Ja!' roept de klas.
'Wij helpen wel.'
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Dank u wel voor alles

De klas werkt hard.
Ze zoeken alle botten uit.
'lk zou die botten lijmen,' zegt Noor.
'Dan kunnen ze niet vallen.'
'Dat moest ik nog doen,' zegl de gids.
'Maar toen kwam jij ...'

'Zo is het genoeg,' zegt de gids.
'We gaan naar de tuin.
De zon schijnt.
En er staat drinken klaar.
En zoete broodjes.
Kom maar mee.'

De klas eet en drinkt.
Het is fijn in de zon.
Dan gaan ze nog even naar binnen.
Naar de grootste zaal.
Want daar staat nog een skelet!
En wat voor een!

Wauw!
Het is meters hoog.
Het is van een dino.
Noor houdt haar handen op haar rug
De gids ziet het.

En hij knipoogt naar haar.
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De klas moet terug naar school.
leder kind krijgt iets.
Een kleurplaat.
En een kleine dino.
Noor geeft de gids een hand.
'Dank u wel,' zeglze,
'Voor alles.'

De bus rijdt weg.
De gids zwaail.
De klas zwaait terug.
Meester Rob staat voorin.
'Was het leuk?'vraagt hij.

'Jaaaal' schreeuwt de klas.
'Het was super gaaf!' roept Noor. @
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