
Van wie is die koffer? 
 

Dat vroegen wij ons af. 

Een aantal weken geleden stond ineens in de hal van Basisschool Buurse een 

koffer.  

Er zat geen kaartje aan en we wisten niet voor wie die koffer bestemd was.  

Geen enkele groep op school wist iets van een koffer.  

Tja, wat doen we er dan mee? Mogen we de koffer open maken?  

Iedereen was reuze nieuwsgierig, de koffer was erg zwaar wat zou er toch in 

zitten?  

We hebben besloten dat we heel 

voorzichtig in de koffer zouden kijken. 

Misschien kwamen we er dan achter van 

wie die koffer was.   

In de koffer zaten een heleboel 

bijzondere spullen, het waren dingen van 

vroeger.  

We kwamen er al snel achter dat de 

spullen bij een trein hoorden. Maar van 

wie die spullen waren wisten we niet.  

 

 
 

Elke dag hebben we iets uit de koffer beter 

bekeken.  

Op een ochtend toen we de foto’s eens goed 

bekeken zag één van de kinderen dat het 

gebouw van de MBS op de foto stond. 

 

 

We  wisten nu bijna zeker dat de koffer van een conducteur was en dat hij 

werkte in Haaksbergen bij het station. 

Gelukkig kwam de volgende ochtend het verlossende antwoord, we kregen een  

brief van de conducteur. 

Hij was zijn koffer kwijt!  

Of wij de koffer misschien terug konden brengen. 



 

Op 15 februari zijn we met de kleuters naar het 

station in Haaksbergen gegaan. 2 Conducteurs, 

Jan en Harry, stonden ons op te wachten. Wat 

waren ze blij dat de koffer terug was! 

Als dank mochten we rondkijken bij de MBS 

 

 

 

We werden in groepjes 

verdeeld  en zo kwamen we 

van alles te weten over 

treinen. Conducteur Harry 

vertelde over zijn bewaarde 

spullen uit de koffer en 

conducteur Jan nam ons mee 

naar de grote loods waar de locomotieven en de treinstellen stonden.  

 

 

 

Boven in het museum konden we kijken 

naar de miniatuurtreinen.   

Als je op de rode knop drukte begonnen 

de treinen te rijden.  

 

 

 

We hebben ontzettend genoten.  

Wat een geluk dat die koffer bij ons op 

school stond.  

 

 

 

Het was een leuke, leerzame ochtend, voor kinderen maar ook de ouders die mee 

waren vonden het geweldig. 

 

 


