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Koken in het bos
Ik hoor takken kraken.
Karen en Jaap lopen door het bos.
Zij zoeken noten, zaden en kruiden.
Straks gaan zij die door de soep roeren.
Wil je een hapje, zullen zij vragen aan mij.
De soep zal scherp smaken.
Als ik een hap neem, is het te laat.
Dan zal ik een bosmuis worden!

Nee hoor, dat spelen we maar!
Wij zitten vol met streken.

braken
kraken
kreuken
keuken
koken

kiespijn
kies
kieuw
nieuw
vernieuw

scherven
scherf
scherp
scherper
scherpst

bramen
ramen
rapen
schrapen
schrappen

strook
stroken
streken
strekken
trekken

zepen
zwepen
zweten
zweet
bezweet
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Een aardbei!

Bob doet mee aan een speurtocht.
Met zijn vouwfiets gaat hij op pad. 
Eerst komt hij langs een moestuin.
Bij een struik stapt hij af.
‘Mieke, zullen we een aardbei plukken?’
Bob en Mieke stappen van hun fiets.

‘Foei, dat mag niet!’ zegt een stem.
Bob en Mieke schrikken. 
Hebben zij dat goed verstaan?
Zij kijken bang om zich heen.
Wie heeft dat gezegd?
Dan zien zij een mooi gebouw.
Daarnaast staat een oude vrouw.
Zij eet een aardbei en lacht: ‘Grapje!
Neem maar, want wat zijn ze lekker.’

vll_vv_k10_bw_maan.indd   17 8-5-2014   14:05:12
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geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Vul in.

Suus schept  op met een lepel.

De soep is flauw, Bart doet er  in.

Tante Linda reist met de  .

Ik  mijn jurk.

Wat hoort bij elkaar?

Ik droog mij af,

Als het twaalf uur is,

Ik ga naar de zolder,

Ik pak meel en suiker,

Omdat ik vroeg moet opstaan,

De marmot piept,

zet ik mijn wekker op zes uur.

want ik ga een taart bakken.

want ik ben kletsnat.

want hij wil voer hebben.

want ik zoek mijn laarzen.

gaat de bel.
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Wat past het best?

Bob-Jan bromt: ‘Ik maak de schoen schoon.’
Hij knielt bij Dientje neer.

 plukt wat gras.
Met het gras veegt hij de schoen af.

 wordt alleen maar viezer.
Nu is hij zwart en groen!

Dientje kijkt naar de vlinder.
‘Hij is heel mooi,’ zegt  .
‘Dat zei ik toch,’ bromt Joost.
Bob-Jan zegt: ‘De vlinder heeft een kindje.
Wil je  ook zien?’

1

1

2

2

Op plaats 1 past het best:

Op plaats 1 past het best:

Op plaats 2 past het best:

Op plaats 2 past het best:

De schoen

Bob-Jan

Dientje

je

ze

we

Die

De

Wat

zij

wie

dat
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Op de markt is het druk.

Snurk jij ook als je slaapt?

Ik val op de ijsbaan.

Jet werpt de speer ver weg.

Roel staat bij de bank.

Bij de heg staat een vrouw.
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Arme rups

‘Je bent gemeen, Bob-Jan,’ snikt Dientje.
‘Dat was geen kindje van een vlinder.
Dat was een vieze rups!’
‘Een rups is niet vies,’ zegt Bob-Jan boos.
‘En je hebt het mis.
Een rups is het kindje van een vlinder.
Als hij groot wordt, wordt hij een vlinder.
Maar nu wordt hij niks meer.
Want hij is dood.
Je bent zelf gemeen!’

Joost zucht en zegt: ‘Nu doen jullie alweer stom.
Zullen we naar onze boomhut gaan?’

‘Is hij hoog?’ vraagt Dientje.
‘Dan durf ik er niet in.’
Bob-Jan haalt zijn neus op.
‘Dan loop je maar naar het pad.
Maar wij gaan naar onze hut
in de Dikke Boom.’

vll_lb_maan_k10_bw.indd   14 29-1-2014   13:51:38
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Een nest met een ei

Dientje zit in de hut.
Ze kijkt omlaag en zegt bang: 
‘Als ik maar niet val!’
‘Waarom zou je vallen?’ vraagt Joost.
‘Je zit hier toch fijn?
Er is altijd veel te zien.’

Bob-Jan zegt: 
‘Weet je dat hier een nest is?
Op die tak daar.
Een mees broedt al een week op een ei.
Dat moet je zien!’
Bob-Jan wijst naar het nest.
‘Je kunt er wel bij,’ zegt hij.
‘Dan moet je op mijn rug gaan staan.’

         Dientje kijkt naar de tak.
         Ze durft niet zo hoog.

En Boppa, durfde Dientje 
in de hut?

Eerst niet, maar Joost 
hielp haar.

vll_lb_maan_k10_bw.indd   16 29-1-2014   13:51:43
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Maar ze wil het ei heel graag zien.
‘Goed,’ zegt ze.
Ze klimt op de rug van Bob-Jan.
Het wiebelt heel erg!
Met een gil grijpt ze de tak.
Ze trappelt met haar voeten.
‘Au,’ brult Bob-Jan en hij duikt weg.
Daar spartelt Dientje!
Ze klemt zich vast aan de tak.
‘Help!’ gilt ze.

Moeder mees vliegt op van haar nest.
Ze fladdert rond het hoofd van Dientje.
Die gilt nog veel harder.
Moeder mees wordt zo bang: ze laat een poepje vallen!
De poep spat op het haar van Dientje.
‘Wat een geluk dat die poep wit is,’ lacht Bob-Jan.
‘Hij past goed bij je witte jurk!’ 
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