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12

broden
braden
graden
graten
praten

turen
sturen
schuren
scharen
schaar

stoelen
stelen
stellen
spellen
spelen

ik leer: snavel • knopen

ik maak een stapel met stenen.

linde maakt strepen op het bord.

snavel

knopen
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sneeuw
vallen
frietkraam
ruw
klein

aan
hut
deur
weg
tijd

nu
mooi
vlokken
blauwe
schrikdraad 

licht
juist
kieuw
zweet
stroef

witte
mensen
poorten
zullen
worst

wachtwoord  
gebouw
bankje
druiven
verstuur 

wij hebben een hut gebouwd.
om in de hut te gaan, zeg je een wachtwoord.
zonder wachtwoord mag je niet in de hut.
alleen mijn vrienden en ik kennen het wachtwoord. 

kijk eens naar de lucht.
het sneeuwt!
witte vlokken sneeuw vallen uit de lucht.
de witte vlokken zorgen voor een mooi landschap.
ik geniet van dat witte landschap!
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hoe loopt dat af?

het is nacht.
kasper ligt in bed.
opeens hoort kasper geluid: piepen, fluiten, sissen.
‘ssss, bliep, bliep, kom mee naar mars!’ hoort hij.
en dan ziet hij waar het vandaan komt.
vier mannen met een raar hoofd staan naast zijn bed.
buiten in de tuin sist een vreemd voertuig.
het lijkt wel een raket.
of een schip uit de ruimte.
kasper heeft dat wel eens in een boek gezien.
maar nu ziet hij het echt.
echt? of droomt hij?
dat maakt niet uit, denkt kasper.
ik ga mee, nu heb ik de kans. 
kasper stapt in de raket.
de mannen doen dat ook.
kasper is niet bang.

‘kom kasper, het is tijd!’
kasper herkent de stem van zijn papa.
hoe kan dat?
is papa ook hier in de raket?
hoezo tijd?
tijd om naar mars te gaan?
opeens trekt iemand aan zijn arm.

maak het verhaal af:

het is 
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wie roept wat?

wat zou jij doen?

land in zicht!

grijp de dief!

ik kan vliegen!

kom maar op als je durft!

je staat in een bos en je bent verdwaald.
in de verte zie je iemand lopen. 
wat doe jij dan?

waar verstop jij je?

ik verstop me.ik verstop me.ik verstop me.ik verstop me.ik verstop me. ik roep:ik roep:ik roep:ik roep:ik roep:
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zoek een goed einde bij het begin.

hein staat op zijn schip.
hij neemt zijn kijker.
en hij tuurt in de verte.
hij is al een jaar op reis.

hij pikt geld uit de la!
de man rent weg, maar ...
lieke steekt haar voet uit.
de dief valt op de grond.

robin speelt in de tuin.
hij graaft een kuil.
de kuil is al heel diep.
plots voelt hij iets hards.

er zit iets op het pad.
het is de kat van gijs.
die is al dagen zoek.
wat zal gijs blij zijn.

karlijn zit op haar paard.
ze rijdt door het bos.
opeens schrikt het paard.
karlijn kijkt verbaasd.

opeens ziet hij wat.
hij ziet iets groens.
dat is een boom!
nee, het is een eiland!

lieke staat in een winkel.
ze wacht bij de kassa.
ze is bijna aan de beurt.
voor haar staat een man.

het is van hout.
hij haalt het zand weg.
het is een kist!
wat zou daarin zitten?

begin einde
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9 10

pap pakt hout voor het vuur.

dit pak is heel duur.

de dakpan moet op het dak.

ik eet soep uit een soepkom.

de kar mist een wiel.

roos wil een huisdier.




