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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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Kinderen

Foeksia suist op haar bezem tussen de bomen.

Ergens klinkt een luid gebrom.

Foeksia ziet een gele flits achter de bomen.

Wat is dat?

Een vliegende banaan?

Een leeuw?

Een reuzenbij?

Of een gele reuzenslang?

Snel vliegt ze erachteraan.

Ze volgt de gele flits.

Nu ziet Foeksia wat het is.

Geen banaan.

Geen leeuw.

Ook geen reuzenbij.

Geen slang.

Het is een schoolbus.

Een gele bus uit de mensenwereld.

Foeksia heeft zo’n bus weleens  

gezien.

Toen ze op bezoek was bij Tommie,  

haar mensenvriendje.
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Maar nog nooit is zo’n bus bij het Heksenbos 

geweest.

Wat doet die bus hier?

De bus stopt aan de rand van het bos.

Snel verstopt Foeksia zich achter een struik.

De deur van de bus gaat open.

Een man stapt uit.

‘Kom maar, kinderen,’ zegt hij.

‘Hier kunnen jullie echte natuur zien!’

Een luid gejoel barst los.

Een groepje kinderen stormt uit de bus  

naar buiten.

Het zijn er een stuk of tien.

Ze kijken om zich heen.

Links, rechts.

Dan rennen ze alle kanten op.

‘Ho, wacht!’ roept een stem.

Een dunne juffrouw stapt uit de bus.

Ze heeft lang blond haar.

‘Kom eens terug allemaal!’

Niemand luistert.

De juffrouw kijkt naar de man.

Hij haalt zijn schouders op.

‘Geeft niet, juf Sanne.



Ze komen wel weer terug.

Laat ze maar even lekker hollen.’

De juffrouw knikt.

‘Zullen wij ook even gaan lopen, meester 

Sam?’

Foeksia ziet dat ze bloost.

De man knikt.

Ook hij bloost.

‘Eh… prima, juf Sanne.

Kunnen wij ook even genieten van de natuur.

Maar we moeten eerst de kinderen roepen.

Ze moeten hun opdracht uitvoeren.’

Opdracht?

Wat voor opdracht? denkt Foeksia.

Ze zit op een tak, tussen de bladeren.

Dan klinkt er een harde KRAK.

Luid gejoel.

Gelach.

Geschreeuw.

Wat is dat? denkt Foeksia.

Eropaf!


