
Jens en de slaapbus is het eerste deel in 

een nieuwe serie van Vrouwke Klapwijk. 

Met veel humor en leuke taalgrapjes 

schrijft ze over de avonturen van Jens. 

en de slaapbusen de slaapbus

Jens woont met zijn ouders, zijn zusje 
Floor en zijn opa en oma in een leuk 

dorp. Op een dag komt oom Rik het pad 
bij hun huis oprijden in een oude bus. 

Oom Rik wil er een slaapbus van maken. 
Jens mag hem daarbij helpen.

Als de bus klaar is, gaan Jens en oom 
Rik een nachtje kamperen in een bos. 

Maar in het bos is het ’s nachts 
wel heel donker, vooral als je 

een plas moet doen…

jens rent naar de bus. het raam gaat omlaag.

‘oom rik!’ roept jens.
‘is die bus van jou? hoe kom je daaraan?’ 

‘gekocht,’ zegt oom rik. hij stapt uit de bus.

‘wat vind je ervan?’ ‘vet koel,’ zegt jens.
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1. op het dak

au! 
jens trekt zijn hand weg.
die tak prikt.
waarom zit dat nest zo ver weg?
hij raakt het echt niet aan.
dat is niet goed.
dat weet hij best.
hij wil het gewoon zien.
of er een ei in zit.
of twee.

jens kijkt om zich heen.
hij ligt op het dak van de schuur.
mam mag hem niet zien.
ze denkt dat hij valt. 
echt niet.
hij houdt zich goed vast.
hij ziet zijn huis. 
voor het huis is een tuin.
een tuin met gras.
mam vindt het niets.
ze wil geen gras.
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ze wil kleur
en fleur.
maar pap zegt:
‘eerst het huis.
de tuin komt wel.’ 

jens!
oeps.
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7

jens duikt plat op het dak.
dat is mam.
‘jens, waar ben je?’
jens hoort haar op het grind.
ze komt zijn kant op.
hij hoort de deur van de schuur.
hij hoort gebonk
en een kras.
mam zet er iets in.
dan gaat de deur weer dicht.
jens schrikt.
nee!
mam zet de trap in de schuur.
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