Encyclopedie der Quardo-dieren
Naam van het dier:

Big Foot

Wetenschappelijke naam van het dier:
Behoort tot de familie van:
Waar leeft het dier:

Footie Titanius

Primaten

Boeraboerastad, een eilandje in de Stille Oceaan

Hoe leeft het dier:
- zeer ordevol
- leeft gestructureerd
- leert zeer zelfstandig
- leeft in een zelfgemaakt huisje
- is vooral zeer happy met zijn schimmelvoeten
Hoe groot is het: wordt ruim 2 meter groot, als baby is hij een kleine halve
meter
Wat eet het dier: stinkkaas en champignons

Big Foot – VBS Westouter

Hoe oud wordt het dier gemiddeld:
Hij leeft enkele weken, dan valt hij uiteen
om daarna opnieuw geboren te worden.

Wat zijn de vijanden:
Muizen, mensen (vooral leerkrachten), vliegen
Wat is typisch gedrag:
- wast nooit zijn voeten
- knuffelt graag
- is speels
- is zeer lief
- verliefd op het bos (daar groeien ook schimmels)
- soms is hij zeer ondeugend
- maar gaat elke middag naar de mis
- vliegt met zijn oren
- geeft vuistjes
- zijn hobby = skydiven

Big Foot – VBS Westouter

Hoe wordt het dier geboren:
Als de moeder zwanger is, gaat ze naar een hoge berg. Daar broedt ze op een
ei. Daarna gaat ze naar beneden. Het ei vliegt de berg af. De moeder vangt
het ei op. Door de kracht van de val breekt het ei en wordt Big Foot er uit
geboren. Hij is dan 2 cm groot, maar groeit onmiddellijk tot een halve meter.
Zo wordt hij voor de eerste keer geboren. Mama Big Foot weet dat haar baby
echt gezond is als hij haar een vuistje geeft.

Als hij herboren wordt, gebeurt dit doordat iemand hem opnieuw in elkaar
knutselt.
Hoe groeit het dier op:
Zijn moeder geeft hem de eerste dagen eten. Maar na een week moet hij zelf
op pad. Telkens als hij skydivet, groeit hij 1,5 cm.
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