
Meer van dit? Kom bij de Rijntje Club en ontvang maandelijks Rijntje Post 
met leuke dingen om te doen thuis en in Leidsche Rijn Centrum! 
leidscherijncentrum.nl/rijntje

Het Rijntje voorleesverhaal 

Rijntje is haar naam kwijt. Lees in dit spannende verhaal hoe ze haar 
naam weer terug krijgt.

……. is haar naam kwijt
‘Wat een mooie dag is het vandaag!’ zegt ……. de koe hardop. Ze doet de gordijnen open en 
ziet mooie bloemetjes in de tuin. ‘Maar ik voel mij een beetje warrig in mijn hoofd, hoe kan dat 
nou?’ vraagt ze zich af. ‘Misschien helpt het als ik een lekkere boterham met hagelslag voor 
mijzelf ga maken.’ ……. loopt naar keuken. Maar wanneer ze de deur van haar slaapkamer 
openmaakt schrikt ze zich een hoedje. ‘Jeetjemineeeeetje!’ roept ze verschrikt. Het bordje 
met haar naam hangt niet meer aan de deur. ‘Ik ben mijn naam kwijt!’ zegt ze een beetje 
verdrietig.

Tringeling! De bel van de voordeur gaat. Snel loopt ……. naar de deur om open te doen.  
 ‘PIEP!’ piept Piep de muis. 
 ‘Hoi Piep, kan jij mij helpen? Ik ben mijn naam kwijtgeraakt.’ zegt ……. de koe tegen haar 
muizenvriendje. 
‘Piep piep piep!’ zegt Piep terwijl hij met zijn hoofd knikt! Met zijn lange staart wijst Piep naar 
het raam. Snel loopt ……. naar het raam toe. 
‘Oh wauw, wat een mooie regenboog!’ zegt ……. vrolijk. Maar wat is dat nu? Het lijkt wel alsof 
er een letter aan de regenboog hangt. Piep en ……. drukken hun neuzen tegen het raam aan. 
‘Piep, zie jij dat ook? De letter r hangt aan de regenboog. Die letter ken ik wel want daarmee 
begint mijn naam!’ zegt R…… blij.

‘Wat ben ik blij dat ik een letter heb gevonden. Misschien zijn er wel meer letters verstopt! Dat 
zou echt een avontuur zijn! Wat denk jij Piep?’ vraagt R……. 
‘PIEP! Pieperdepiep!’ roept Piep blij terwijl hij op en neer springt van vrolijkheid. 
‘Kijk jij snel in alle keukenkastjes? Dan kijk ik in de koelkast en vriezer.’ zegt R…… terwijl ze 
de deur van de vriezer openmaakt. ‘Jeetjemineeeeetje!’ roept ze geschrokken. ‘Kijk Piep! 
Wat gek! Er is een grote iglo gemaakt in de vriezer, heb jij dat ooit gezien?’ Piep klimt snel de 
vriezer in.
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‘Piep, piep?’ vraagt de muis aan de koe, terwijl hij naar de iglo wijst. 
‘Goed idee! Ga jij maar de iglo in, dan kan je mij vertellen hoe alles eruitziet aan de 
binnenkant’ zegt R…… vastberaden. 

Het duurt niet lang of Piep komt weer uit de iglo. Hij heeft iets aan zijn staart hangen. 
‘Piep piep piepopiep’ zegt Piep blij. 
‘Ja, wat goed van je! Je hebt een letter gevonden.’ zegt de koe terwijl ze de letter van Piep 
zijn staart afhaalt. Het is de letter i. Snel plakt ze de letter in haar naam. Ri….. is blij dat ze 
weer een lettertje dichterbij is! 
‘Piep piep?’ vraagt Piep. 
‘Ja, laten we samen naar buiten gaan. Misschien zijn daar nog meer letters verstopt.’ zegt 
Ri….. tegen haar vriendje. Ze lopen naar de gang om hun schoenen en jas aan te trekken. 

‘Er zit iets in mijn mouw,’ zegt Ri….. ‘zou jij even willen kijken Piep?’. Piep klimt via de rug van 
zijn koeienvriendje naar haar nek. ‘Piep! Hahaha, je kriebelt mij,’ lacht Ri….. ‘spring maar snel 
op mijn neus dat kriebelt niet zo erg.’ Piep springt met een grote sprong zo op de neus van de 
koe. Bijna glijdt hij uit want de koeienneus is helemaal nat! 
‘Piep! Piep!’ zegt de muis. Ri….. knikt met haar hoofd, want haar neus is inderdaad net zo nat 
als de neus van hun vriendje Grommelwolf. 
‘Zullen we een bezoekje brengen aan Grommelwolf?’ vraagt ze “misschien wilt hij ook wel 
helpen met zoeken.’ 
‘Piepo!’ zegt Piep terwijl hij met zijn staart naar de jas wijst. Eerst je jas aantrekken! Maar dat 
lukte de koe niet want er zat iets in haar mouw. Zullen we snel gaan kijken wat daarin zit? 
Piep springt via de neus van Ri….. in de mouw van de jas. Het duurt best een tijdje maar dan 
komt hij terug en er hangt weer wat aan zijn staart! Wat zal het zijn? Is het weer een letter?

‘Piep, jij bent echt mijn beste vriendje!’ roept koe blij, “jij hebt weer een letter gevonden.’ De 
koe haalt snel de letter van de muizenstaart af. Het is de letter j. ‘Kijk, Piep! Deze letter ken ik 
ook! Maar ik weet niet meer of hij 1 of 2 keer in mijn naam zit. Volgens mij maken de letters i 
en j samen de lange ij. Piep, weet jij misschien of de letter j nog een keertje in mijn naam zit?’ 
vraagt Rij…. aan de muis. 
‘Piep,’ piept de muis een beetje verlegen, ‘piepniepiep.’ 
‘Oh Piep, maar dat geeft toch niet dat je nog niet zo goed kan lezen! Want je bent heel erg 
goed in andere dingen. Jij bent mijn allerbeste speurneuzenvriend!’ zegt de koe. 
‘PIEP! zegt de muis vrolijk en de koe en de muis geven elkaar een high five met hun lange 
staart. ‘Laten we snel naar Grommelwolf gaan! Want volgens mij kan hij heel goed lezen.’ zegt 
Rij…. met een vrolijke stem. 

Piep en Rij…. lopen samen met hun staartjes in elkaar gekruld over straat. Grommelwolf woont 
vlakbij het bos in een heel grappig land. Het is best wel lang lopen, maar dat vinden ze niet 
erg. Ze vertellen elkaar tijdens het wandelen veel grapjes. Ook is het altijd erg leuk om bij 
Grommelwolf op bezoek te gaan.

‘Kijk Piep,’ zegt de koe, ‘daar hangt het bord met de naam van het land. Dat betekent dat we 
dichtbij het huis van Grommelwolf zijn. Laten we dichterbij gaan kijken, misschien lukt het mij 
om de naam van het land te lezen!’. Samen lopen ze naar het bord toe. Rij…. leest de letters 
op. ‘N-E-D-E-R-L-A-N-D dat klinkt als…’ 



BOEM! PIEP! AU! Er is een letter van het bord gevallen, bovenop het hoofd van Piep de Muis! 
Met zijn pootje wrijft Piep over de pijnlijke plek. 
‘Jeetjemineeeeetje wat een pech!’ roept de koe geschrokken, ‘heb je veel pijn Piep?’ 
Piep schudt zijn hoofd, het gaat al wat beter gelukkig! 
‘Maar wacht eens even, die letter die is gevallen die ken ik ook!’ zegt Rij…. blij, ‘deze letter zit 
ook in mijn naam, het is de letter n. Wat hebben we al veel letters samen gevonden!’

Rijn… en Piep lopen samen naar het huis van Grommelwolf en bellen aan. Tringeltringel. Maar 
Grommelwolf doet niet open? Dat is gek! Rijn… belt nog een keertje aan. Tringeltringel. Horen 
ze daar voetstappen? Piep probeert onder de deur door te kruipen. Maar dan plotseling gaat 
de deur heel erg langzaam open. Piep verstopt zich geschrokken achter zijn koeienvriendin. Het 
is heeeeeel erg donker en ze kunnen niet goed zien of het Grommelwolf is die deur opendoet. 
‘Grommelwolf, ben jij dat?’ vraagt de koe met een zacht stemmetje. 
‘Ha-ha-ha-ha-ha, nee ik ben Grommelwolf niet. Ik hou hem gevangen in de schuur!’ zegt de 
stem van de tovenaar. 

‘Piep, piepapiep!’ zegt de muis.
‘Inderdaad Piep, dit is niet goed! We moeten Grommelwolf bevrijden,’ , zegt de koe ‘zeg 
tovenaar, hoe kunnen wij Grommelwolf weer bevrijden?’. 
‘Door deze ketting met een sleutel eraan om mijn nek te pakken te krijgen, jullie krijgen vijf 
minuten de tijd om dit te doen.’ zegt de tovenaar. 
‘Dat kunnen wij wel toch Piep?’ zegt Rijn… vastberaden, ‘doe jij je speciale kriebeltruc om hem 
af te leiden. Dan pak ik met mijn staart de ketting.’
‘Piep 3, piep 2, piep 1, PIEP!’, telt Piep af. 
Met een grote sprong springt hij in de nek van de tovernaar. 
‘Ha-ha-ha-ha, dat kriebelt kleine, stoute muis. Ga van mij af!’ zegt de tovenaar met een boze 
stem. Maar wat de tovenaar niet heeft gezien is dat koe de ketting supersnel heeft gepakt. 
‘Nee dat kan niet! Jullie zijn samen veel te snel en veel te slim,’ roept de boze tovenaar. 

Omdat de tovenaar heeft verloren moet hij weg uit het huis van Grommelwolf. Terwijl hij 
wegloopt steken Rijn… en Piep hun tong uit naar de tovenaar. Snel lopen ze met de ketting en 
de sleutel naar de schuur en openen de deur. Grommelwolf komt met een grote glimlach naar 
buiten. Hij is erg blij om zijn vrienden te zien! 
‘Grom, grrommell, grrrrr!’ zegt Grommelwolf blij. 
‘PIEP!’ zegt Piep terwijl hij vrolijk op en neer springt. 
‘Ja wat is het fijn om als vriendjes weer bij elkaar te zijn,’ antwoordt Rijn…, ‘maar Grommelwolf 
ik moet je vertellen over mijn probleempje.’ 
Snel legt ze haar probleem uit. Grommelwolf schudt met zijn hoofd en pakt de ketting van 
Rijn… af. 
‘Grom!’ zegt hij. 
Oeps! Piep en de koe kijken elkaar verbaasd aan. Ze waren zo druk bezig om Grommelwolf te 
bevrijden dat ze iets heel erg belangrijks niet hadden gezien. 

De letter t hangt aan de ketting! 
‘Jippie!’, roept Rijn… blij, ‘ik weet nu al bijna wat mijn naam is. Want deze letter t komt ook 
voor in mijn naam. Hij komt na de letter n.’ 
Grommelwolf, Piep en Rijnt.. geven elkaar een groeps high five met hun staarten. 



‘Kom laten we snel verder gaan zoeken,’ zegt de koe, 
‘Grommel, grrr, grr, grommiegrom,’ zegt Grommelwolf. 
‘Wat een goed idee van jou Grommelwolf,’ zegt Rijnt.., ‘het zou erg handig zijn als jouw vriendin 
die op een school werkt ons wilt helpen.’

Met zijn drietjes gaan ze op pad naar het huis van Grommelwolf zijn vriendin, Grommelwolf belt 
aan. Flaap Flaap je bent een aap! Piep en Rijnt.. moeten erg hard lachen als ze het geluid van 
de bel horen. Wat een gekke bel! Een mevrouw met lange haren en grote lach op haar gezicht 
doet de deur open. 
‘Hallo Grommelwolf, wat leuk dat je samen met je vriendjes bij mij langskomt,’ zegt de mevrouw 
en ze kietelt Piep de muis onder zijn inimini muizenkin, ‘jij bent vast Piep de muis! Grommelwolf 
heeft mij al veel over jullie verteld. Kom maar gezellig even binnen, dan schenk ik wat limonade 
in voor jullie. Dat lusten jullie wel toch?’ 
Met hun glas limonade gaan ze op de bank zitten. De koeienbillen van Rijnt.. zijn een beetje 
dik maar gelukkig is Piep niet zo groot. Die past overal tussenin! 

‘Piep, Grommelwolf vertelde mij dat je lezen soms een beetje lastig vindt. Kan ik je misschien 
helpen? Is er iets wat je graag wilt weten?’ vraagt de mevrouw met lange haren aan Piep. 
Piep klinkt op haar hand en knikt met zijn hoofd. Snel klimt hij naar haar oor en fluistert zijn 
leesprobleempjes in haar oor. 
‘Daar kan ik jou wel mee helpen hoor!’ zegt de mevrouw, ‘Rijnt.. weet je nog dat je Piep hebt 
gevraagd of de letter j twee keer in jouw naam staat?’ 
Koe knikt met haar hoofd, dat weet ze nog wel ja. 
‘Ik zal jullie een klein mini lesje geven,’ zegt de mevrouw, ‘je had gelijk lieve koe toen je zei 
dat de letters i en j samen de lange ij vormen. Best een beetje gek he?! De letter i en de letter 
j klinken samen helemaal niet als de lange ij maar toch worden ze wel samen geschreven. 
Zorg er wel voor dat je altijd netjes twee puntjes op de lange ij zet. Ik ben een juffrouw op de 
basisschool en daar leer ik het ook altijd aan de kindjes in mijn klas. Weet je wat Rijnt.. ik geef 
jou de eerste letter van juffrouw. Dan kunnen jullie mij mevrouw Uffrouw noemen.’ 

‘Wat lief mevrouw Uffrouw!’ zegt Rijntj. blij, ‘Nu hoef ik nog maar 1 letter te vinden. Dat gaat 
mij vast wel lukken met mijn lieve vriendjes.’ 
‘Natuurlijk gaat dat lukken! Willen jullie trouwens mijn nieuwe tuindier zien? Eigenlijk wil ik 
huisdier zeggen maar hij woont in de tuin, dus ik noem hem een tuindier. Zullen we naar hem 
toe gaan?’ vraagt mevrouw Uffrouw. 
‘Grom!’ gromt Grommelwolf. 
Dat willen de vriendjes wel. Ze zijn echte dierenvrienden en misschien wil dit nieuwe tuindier 
wel hun nieuwe vriendje worden. Samen lopen ze naar de tuin, bij een groot hek staat een 
naam geschreven ‘Eezel de ezel’. 
‘Maar mevrouw Uffrouw, ik denk dat er een foutje is gemaakt. Volgens mij wordt Eezel niet zo 
geschreven hoor. Er is een extra letter gebruikt en die letter heb ik nodig! Ik weet mijn naam 
weer. Mag ik de foute letter uit Eezel zijn naam gebruiken?’ vraagt Rijntje enthousiast. ‘Wat 
heb je goed opgelet! Jij mag de extra letter wel gebruiken hoor!’ zegt mevrouw Uffrouw. 

Rijntj. loopt naar het hek toe en pakt de letter e. Nu is haar naam eindelijk compleet want dit 
was de laatste letter. Blij plakt ze de letter in haar naam. 
‘Zo nu weet ik het weer,’ zegt ze, ‘Mijn naam is Rijntje!’


