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buisje
buis
bruis
kruis
kruist

tand
stand
stank
slank
slak

lap
zeemlap
zeem
zeempje
zoompje

Greet
Geert
Geertje
geurtje
deurtje

aapje
schaapje
schaap
schraap
schrap

tocht
toch
tong
tang
bang

Een geurtje
Geertje kocht een geurtje.
Dat kocht zij bij een kraampje.
Geertje nam een flesje en rook eraan.
Maar zij rook iets raars: een schaap? 
Zij dacht: ik haal het dopje eraf.
En ik schud het flesje op en neer.
Toen spoot het geurtje uit de fles.
Geertje rook geen schaapje meer …

vll_vv_k8_bw_maan.indd   24 17-12-2013   11:14:01
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De bruid

Ans en Koen zijn in de stad.
Daar zien zij een bruid.
Ans zegt: ‘Die jurk lijkt mij wel wat!’
‘Hij hangt wel scheef,’ zegt Koen.
‘Dat vind ik niet erg,’ zegt Ans.

Koen staart lang naar de bruid.
Dan kijkt hij opzij naar Ans.
‘Wil jij …’ vraagt hij.
Koen bloost.
Dan slaat de klok, het is tijd.

‘Wil jij … met mij naar school?’

vll_vv_k8_bw_maan.indd   25 17-12-2013   11:14:02
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geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Lees en vul in.

Ik  de bloem paars.

De  komt uit zijn hol.

 mij niet, ik ben aan het werk.

Ik ruik de  van friet.

 stoor   geur  beer  kleur  weer

Wat is goed, wat is niet goed?

Pap leest mij een boek voor.

Mam leest in een boek.

Ik zit op schoot bij mam. 

Het boek ligt bij pap op schoot. 

Mam zit voor de tv. 
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Pam gaat naar een feest.
Ze zoekt een jurk uit.
Die jurk staat haar goed. 

‘Ik bouw een hut,’ zegt Steef.
Doe maar mee.
Dan is de hut van ons.

Pien is bij Luuk.
Ze speelt bij hem in huis.
Ze doen een spel.

Kris krijgt geld van mam.
Hij koopt een bal. 
Die is van hem.

Daan speelt met de step. 
‘Dat is mijn step,’ zegt Kim. 
Daan geeft de step aan Kim. 

Het is feest voor Mark. 
Mark is zes jaar. 
Mark krijgt een spel van An. 

De jurk is van haar. 

Het is zijn jurk.

Het is zijn feest.

Het is haar feest.

Het feest is voor haar.

De hut is van haar.

De hut is van hen. 

De hut is van hem.

Ze zijn in haar huis. 

Ze zijn in zijn huis. 

Het is hun huis. 

De bal is van hem. 

De bal is van haar. 

Het is haar bal. 

Het is haar step.

De step is van hem.

De jurk is van hem.

Het is hun step. 

Wat is goed?

vll_wb_maan_k8_bw.indd   24 18-11-2015   10:17:34
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Een dag met veel taart
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Oma maakt een stuk

Oma heeft een plan.

van oma 

aan Eef

Dag Eef,
Leuk dat je komt. 
Lin komt ook.
Ik heb een plan. 
Ik maak een stuk. 
Tom en Lin doen ook mee. 
En ik bak een taart.
Kus van oma.

Eef leest het snel. 

van Eef 

aan oma

Dag oma,
Leuk plan!
Staat de kist er nog?
Is het een taart met peer?
Die lust ik graag en Tom ook.
Dag.
Kus van Eef.

De kist. 
Die heeft oma nog. 
Eef is dol op die kist.

vll_lb_maan_k8_bw.indd   18 30-1-2014   10:19:38



De kist zit vol:
een jurk, een broek, een pruik, een snor. 
Dat is heel leuk voor het stuk.

Oma maakt een stuk. 
Moet er een boef in?
Leuk!
Ze neemt een hap van de taart.

En een draak?
Leuk!
Ze neemt nog een hap. 

Ook een kok in het stuk?
Weer neemt ze een hap. 

De taart! 
Nee!
Op!
Geen taart meer!
Het is al laat.
Oma heeft slaap.

vll_lb_maan_k8_bw.indd   19 30-1-2014   10:19:39
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Dag taart

De bel gaat.
Het is nog heel vroeg. 
Oma gaat naar de deur. 
Daar staat Lin.
‘Is Eef er al?’ vraagt hij.
‘Nee,’ zegt oma.
Lin kijkt sip. 

‘De taart is op,’ zegt oma. 
‘Mam heeft nog taart,’ zegt Lin. 
‘Hoe laat komt Eef?’
‘Nog niet.
Laat Bor maar uit,’ zegt oma. 
‘Leuk!’ 
Lin laat Bor graag uit.

Oma heeft een plan.
Ze gaat naar de kist.
Ze doet een pak aan. 
Ze ziet er uit als een dief. 
Ze gaat naar San. 

‘Een stuk taart!’ roept ze.
‘Of … pief, poef, paf!’
San kijkt naar oma.
Ze speelt het spel weer mee.

vll_lb_maan_k8_bw.indd   20 30-1-2014   10:19:40
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‘Mijn taart is net klaar,’ zegt San.
‘Je mag er best wat van.’
Ze geeft oma een groot stuk. 

Oma gaat weer naar huis. 
Wat voelt ze? 
‘Heeee!’ roept ze.
Bor geeft haar een zet.
Ze valt.
Nee!
De taart valt! 
‘Oma?’ roept Lin. 
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