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Foeksia gaat naar school bij juf Minuul. 
In de klas zitten alleen maar mini
heksen. 
Grit en Murmeltje zijn niet aardig. 
Maar Grobje is haar beste vriendin.

In een heksenbos hier ver vandaan woont 
Kwark, de tovenaar met het houten been. 
Op een dag vond hij een ei. 
Uit dat ei kwam een piepkleine miniheks.

‘Papa!’ zei het miniheksje. 
‘Ik noem je Foeksia,’ zei  
 tovenaar Kwark blij.

Foeksia heeft een geheim vriendje. 
Tommie is een echt mensenkind. 
Samen beleven ze grappige  
avonturen!

www.deminiheksfoeksia.nl
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Te laat

Foeksia vliegt door het heksenbos.

Ze is op weg naar school.

‘Kom op, bezem!’ roept ze. 

‘Vlieg eens wat vlugger!

We zijn laat!’

De bezem is sneller dan de wind.

Hij schiet tussen de bomen door.

Foeksia botst bijna op een vogel.

‘Wakkabakkaboe!’ roept ze.

‘Ga aan de kant!

Ik heb haast, dat zie je toch!’

Daar is de school al.

Tegen de muur staat een rij bezems.

Alle miniheksen zijn al binnen.
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Behalve Foeksia.

Bij de deur staat juf Minuul.

‘Je had zeker wind tegen,’  

bromt ze.

‘Nee hoor,’ zegt Foeksia.

‘Papa Kwark is ziek.

Zijn oren zitten vol snot.
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Hij hoort nog geen draak snurken.

Dus de wekker…’

‘Je bent te laat,’ zegt juf Minuul.

‘En wie te laat is, krijgt straf.

Jij gaat dingen voor mij zoeken.

Daarmee maken wij straks soep.’

Ze geeft Foeksia een briefje.

Foeksia gelooft het bijna niet.

Maakt juf Minuul een grapje?

Dingen zoeken in het heksenbos…

Dat is toch geen straf?

Dat is juist leuk!

Juf Minuul kijkt Foeksia streng aan.

‘Wil je liever ketels schrobben?

Of bezems wassen?’
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‘Eitjes, wimpers, zweet en haren,’  

roept Foeksia snel.

‘Van een worm, een vlieg, een kikker  

en een muis.’

‘En als je een fopzwam ziet,’  

zegt juf Minuul.

‘Melk die dan voor me.’

Ze geeft Foeksia een miniflesje.

‘Een fopzwam?’ vraagt Foeksia.

‘Dat is een soort paddenstoel,’  

legt juf Minuul uit.

‘Zo blauw als een blauwe plek.

Met een kraantje eraan.

Daar komt de melk uit.

Nou, wat sta je hier nog?’

‘Ik ben al weg!’ roept Foeksia.
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