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eis
ijs
Tijs
Tijn
Teun

vrouw
vouw
vouwdeur
deur
scheur

balk
valk
vals
val
vang

Rens
Jens
Jans
jas
jaszak

slot
schot
schiet
giet
Piet

Bas
bang
lang
lat
meetlat

De meetlat
Bas staat bij de meetlat. 
‘Schiet eens op,’ zegt Piet.
‘Ik weet wel hoe lang jij bent.
Maar van Ans weet ik het niet.’
‘Ans is heel lang,’ zegt Has.
Hij geeft Ans snel een stoel.
Hier gaat ze op staan.
Kijk eens hoe lang Ans is!
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Een kaart

Op de deurmat ligt een kaart.
Bart pakt hem op en tuurt er naar.
Het is een kaart van de buurman!

Ik was boos, zegt hij. 
De bal was vaak in mijn tuin.
Weet je nog wat ik zei?
Ik riep: ‘Weg met die bal!’
En jij zei niks, maar je was vast boos.
Maar ik merk dat jij erop let.
Dat is heel fijn.

Ik geef maandag een feest.
Kom jij op mijn fuif?
Het is om half vier.
En neem je bal maar mee!
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geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

De bal is van hem.
Van wie is de bal?

De jas is van haar.
Van wie is de jas?

Dat is hun wip.
Van wie is de wip?

Het is haar muis.
Van wie is de muis?

Ze staan in hun tuin.
Van wie is de tuin?

Dat is zijn pet.
Van wie is de pet?

Roos

Roos

Roos

Roos

Roos

Roos

Wim

Wim

Wim

Wim

Wim

Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Roos en Wim

Wat is goed?

Dit is Roos.

Dit is Wim.
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Het hert maakt een nest in de boom.

Ik schop de voetbal lek.

De spin eet de vlieg op.

Er loopt een dolfijn op de stoep.

Ik zwem de trap af.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Dat kan niet.

Wat kan wel, wat kan niet?

Vul in.
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Jos heeft last van buikpijn.

Op de muur zit een spin.

Is Stan bang?

Is dit jouw muts?

Mijn broer zit op de slee.

Om het ijs is veel riet.
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de rat hapt 

‘au, au, au!’ huilt de dief.
‘er zit wat op mijn buik! 
haal het weg!’
piet gaat uit de paal.
hij rent de deur uit.
‘oom koos, kom!’ roept hij
‘er is een dief!’

oom koos is er al.
met rik en bas.
ze zien de dief.
wat doet die man raar!
dan ziet oom koos de rat.
die komt uit het pak van de dief.
de rat zit op zijn kin.
de man gilt nog meer.
dan loopt de rat door naar zijn oor.
en … hij hapt!

‘nee, nee,’ roept de man.
‘haal die rat weg.
ik zal het niet meer doen!
ik pik geen bot meer!
en ook geen voer.’
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wat een lef

oom koos loopt naar de man.
‘is dit de dief, piet?’
‘kijk maar in zijn zak,’ zegt piet.
dat doet oom koos.
hij pakt een bot uit de zak.
en een zak voer voor de vis.
dan rent er wat door de zaak.
het is de haan.
‘hoe komt die los?’ zegt oom koos.
piet wijst naar de man.
‘dat komt ook door hem,’ zegt piet.

‘oo!’ roept oom koos.
‘ik zie het al, piet.
jij pakt die dief met een rat!
wat tof!
wat een lef!
hier, een zoen van mij.
en ik haal ijs voor jou.’

‘mmm,’ zegt de dief.
‘dat lust ik ook.
mmm, ijs!
mag ik ook?’

‘jij?’ zegt oom koos.
‘jij pakt een bot van mij.
jij laat de haan los.
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dat mag niet.
jij bent een boef.
voor jou geen ijs.’

de man kijkt sip.
‘ik zal het niet meer doen,’ zegt hij.
‘ik koop dat bot van jou.
hier is poen.’
hij pakt wat uit zijn zak.
hij geeft wat aan oom koos.
voor het bot en voor het voer.
‘en dit is poen voor ijs,’ zegt hij.
‘ik haal het ijs wel.’

‘dat is tof,’ zegt oom koos.
‘maar pik niet meer.
dan ben je geen dief.’

de man gaat weg.
de haan zit weer in zijn hok.
de rat ook.
dan komt de man weer.
met ijs.
wel lief van die dief. 
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