
Juryrapport Sardes-Leespluim december 2021 
Onze octopus 
Tekst: Peter Bently 
Illustraties: Steven Lenton 
Uitgeverij: Gottmer 
Vanaf ca. 3 jaar 
 
Daar komt een gigantische octopus uit de lucht vallen. Hij kijkt er wat verschrikt bij, wat overkomt mij 
nou. Hij komt terecht op een huis in een vriendelijk kuststadje. Gek genoeg is niemand echt 
geschrokken. Maar ja, een octopus hoort niet op een huis en dus komt de brandweer om hem weg te 
spuiten. Helaas, dat werkt niet. De octopus zelf lijkt ook niet helemaal gelukkig op het huis, Hij 
verveelt zich, valt een beetje in slaap. Totdat de kinderen uit de buurt hem vragen om mee te 
voetballen. Hij schrikt wakker van de bal en geeft die een enorme knal. Met die acht tentakels wordt 
het een spannende wedstrijd. Dat is de aanleiding om van alles te verzinnen om samen met de 
octopus te ondernemen. Wat dacht je van een tentakel-glijden-spel? Met zijn armen kan hij tegelijk 
de was drogen, het hekje rood schilderen, de knuffel uit de sloot vissen en de vlieger uit de lucht 
vangen. Zijn armen vegen blad, ruimen sneeuw en worden met Kerstmis de eerste achtarmige 
kerstboom.  
 
Wat een fantastisch tijd was het, iedereen omarmde de octopus en wilde hem niet meer kwijt. Maar 
op een ochtend was hij weg, wat een gemis. Maar wat gebeurt er? Hij heeft zijn vriendjes opgehaald 
zodat ieder huis zijn eigen octopus op het dak heeft. Het wordt een heel bijzonder octopussen-dorp. 
Er zit er zelfs een op de vuurtoren. 
Dit vrolijke, ongecompliceerde verhaal is in een vlotte stijl getekend met heldere kleuren, duidelijke 
gezichtsuitdrukkingen en een herkenbare omgeving. Een boek om met jonge kinderen te bekijken: 
hoe doet die octopus het toch; te bespreken: welke spelletjes zou je nog meer kunnen spelen met 
een achtarmige octopus; hoe leeft de octopus: wat eet hij en welke zeedieren ken je nog meer? En 
wat zou jij eigenlijk doen als er plotseling iets heel ongebruikelijks uit de lucht komt vallen? Het is 
natuurlijk ook een verhaal om mee te lachen: wat een gekke en grappige octopus!   
 


