
   
 

Welkom lieve kinderen in het land van de drie koningen. In het land van de drie koningen woont elke 
koning op zijn eigen berg. Op de eerste berg woont Koning Hoogtevrees. Koning hoogtevrees heeft 
gekozen voor de laagste berg omdat hij de andere bergen veel te hoog vond. Koning Hoogtevrees 
zorgt op de laagste berg dat er genoeg akkers zijn waar de boeren aan landbouw kunnen doen. 
Koning Hoogtevrees zorgt ervoor dat het volk eten heeft. De tweede berg is van Koning Midas. 
Koning Midas kreeg de tweede berg omdat hij erg graag in het midden woont. Hij staat elke dag op 
de uitkijk om ervoor te zorgen dat iedereen in het land veilig is. Koning Midas zorgt op zijn berg voor 
de dieren. Koning Toppie woont op de derde berg, hij zorgt ervoor dat elke dag tip top verloopt. 
Koning Toppie maakt op zijn berg gereedschap voor Koning Hoogtevrees en voor Koning Midas. 

• Hoe heet het land? 
• Hoe heten de drie koningen? 

In het land met de drie koningen was het altijd groot feest, de koningen zorgen goed voor hun 
inwoners en voor elkaar. Iedereen had zijn eigen taak. Tot op een dag De Grote Boze wijze op de 
vierde berg kwam wonen. De Grote Boze wijze kon het helemaal niet goed vinden met de drie 
koningen en zorgde ervoor dat er nergens in het land nog water was. De Grote Boze Wijze hield al 
het water bij zich op de hoogste berg van het land. Dit deed hij omdat hij van de Drie koningen niet 
mee mocht regeren. De drie koningen waren erg boos, ze hebben water nodig voor hun inwoners en 
voor hun dieren. De Grote Boze Wijze vluchtte woedend weg van zijn berg en kwam nooit meer 
terug naar het land van drie koningen. 

• Duid de waterbron aan op de tekening? 
• Waarvoor gebruiken wij water thuis? 

Dat de Grote Boze Wijze weg was, vonden de drie koningen fantastisch. Maar ze hadden nog een 
groot probleem: er was nergens meer water in hun land. Hoe kunnen ze dit nu oplossen? 

• Hoe kunnen we de drie koningen helpen om terug water naar hun bergen te brengen? 
• Zorg ervoor dat het water tot aan de laatste berg geraakt zodat koning Hoogtevrees ook 

water heeft voor zijn akkers. 


