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Op tijd!
‘Nik, geef snel mijn mantel aan!’ zegt Rowan.
Hij trekt haastig zijn kleding aan.
Met die kroon lijkt hij echt een koning.
Prins Nik rent druk heen en weer.
‘Schiet op, Rowan, de mensen zijn al binnen!
Waar is mijn ketting?’ roept hij. 
Rowan holt met de ketting naar de prins.
Oeps, een botsing!
Maar even later staat koning Rowan klaar.
Hij maakt een buiging.
Het spel kan van start gaan!

haren
harig
haring
kleding
kleed

prooidier
dier
vier
viering
voering

krom
kromming
buiging
buigen
bogen

Floor
Fleur
kleur
kleurig
kleuren

snoeischaar
schaar
scharen
scheren
peren

heerlijk
heer
leer
leerling
spelling
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Ik pas op mijn broertje

‘Jij mag even op je broertje passen.’
Dat zei pap tegen mij.
Nu zitten we hier samen op het strand.
Mijn broertje wijst blij naar de duifjes.
Ik geef mijn broertje een stukje brood.
Hij houdt het vast in zijn vuistjes.
Een paar kraaien gluren naar ons.

O, wat gebeurt er nu?
Ze graaien het brood van mijn broertje weg!
‘Dief, dief!’
Mijn broertje is aan het gillen.
Ik schrok ook en ik heb het er warm van.
Maar mijn broertje is het warmst.
En hij is het bangst voor de kraaien.
Ik streel hem over zijn haren.

Daar komt pap aan.
‘Wat kun jij goed troosten,’ zegt hij.
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Een van haar jongen

Moedervos heeft

Bij de boom

Een ander jong zit

Een mol komt

 is een vossenhol.

 uit zijn molshoop.

 zit dicht bij haar.

 drie jongen.

 voor het vossenhol.

Vul een woord in met -ng.

Rob is    voor een spin.

De poes likt met haar  de melk op.

Mam krijgt een  van pap.

Wat hoort bij elkaar?
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Wat is goed?

Bram

Bram en Lot

op Bram

van mam

van Lot

van Bram en pap

Lot

Bram wel, Lot niet

op Lot

van Bram

van Bram

van Bram

Bram en Lot

Bram niet, Lot wel

op Bram en Lot

van Lot

van mam

van Bram en Lot

Bram en Lot gaan voetballen.
Zij staat in het doel.
Hij pakt de bal stevig vast.
Wie heeft de bal?

Bram en Lot hebben een boomhut.
Zij zit boven in de boomhut.
Hij wacht onder aan de boom.
Wie zit in de hut?

Bram en Lot lopen naar school.
Ze komen veel te laat.
Juf moppert op hen.
Op wie moppert juf?

Mam is op de kamer van Bram.
Bram heeft de griep.
Mam ziet Lot op zijn bed zitten.
Van wie is het bed waarop ze zit?

Bram gaat naast Lot lopen.
Hij wil haar tas dragen.
Die is te zwaar voor haar.
Van wie is de tas?

Bram staat met papa te praten.
Dan ziet hij Lot lopen.
Ze loopt op de stoep met zijn hond.
Van wie is de hond?
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Baas Bas is boos!
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Takken zoeken

De tuin van oma Jet is heel groot.
Het is bijna een bos.
Er staan bomen, bloemen en struiken.
Er staat ook een grote houten schuur.
Eef, Lin en Tom spelen graag in de tuin.
Ze rennen door het gras en doen een tikspel. 
Wat een pret!

Oma komt de tuin in met een glas fris. 
‘Lekker weer,’ zegt ze. 
‘Zullen we een groot vuur maken als het donker is?’
‘Jaaaa!’ roepen Eef, Lin en Tom in koor. 
‘De hele straat mag komen,’ zegt oma.
‘Jaaaa!’ roepen Eef, Lin en Tom.

Oma heeft een vuurplek in de tuin.
Dat is een open plek waar ze soms vuur maakt.
Dan gaan ze om het vuur zitten.
En vertelt oma een verhaal. 
Dat kan ze heel goed. 
‘Ik heb zin om toneel te spelen,’ zegt Eef.
‘Zullen we een stukje maken?
En dan treden we op bij de vuurplek!’
‘Jaaaa!’ roepen oma, Lin en Tom.
‘Maar eerst hout,’ zegt oma.
‘Zonder hout geen vuur!’
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Ze gaan takken zoeken. 
Grote takken, kleine takken. 
‘Geen takken van de bomen trekken!’ zegt oma.
‘Alleen dood hout dat op de grond ligt.’

De stapel hout wordt groter en groter. 
‘Dat vuur wordt super groot,’ zegt Lin.
Oma lacht.
Ze zegt: ‘Eerst moeten we nog publiek hebben.
Vragen jullie alle mensen uit de straat?’
‘Jaaaaa!’ roepen ze blij.
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De stoet

Er loopt een stoet door de straat van oma. 
Ze maken veel kabaal.
Ze kloppen met een lepel op een pan. 
BOM! ROM! BOM!
De mensen in de straat kijken verbaasd naar buiten.
‘Kom dat zien! Kom dat zien!’ roept Eef.
‘Vuur in de tuin van oma!’ roept Tom.
‘Als het donker is!’ roept Lin. 
‘Met toneel!’ roept Eef.
‘Kom dat zien!’ roepen ze samen.
BOM! ROM! BOM! klinkt de trom.

De mensen kijken naar de stoet.
‘Ik kom, hoor!’ zegt de vrouw uit het blauwe huis.
‘Ik ook,’ zegt de man uit het huis daarnaast. 
Maar dan staat Baas Bas ineens voor zijn huis.
Baas Bas woont naast oma.
Hij woont in het grootste huis van de straat.
Hij heeft een baard en kijkt altijd nors.
Hij houdt niet van kabaal.
‘Je mag geen vuur in de tuin maken,’ zegt hij boos.
Eef en Tom schrikken.
Lin niet.
Hij kent hem heel goed.

Baas Bas woont in zijn straat.
‘Trek het je maar niet aan,’ fluistert Lin.
‘Je weet toch dat Baas Bas altijd boos doet.’
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‘Geen vuur maken!’ zegt Baas Bas streng.
‘Waarom niet?’ vraagt Tom.
‘Omdat dat niet mag!’ zegt Baas Bas.
‘Straks staat de schuur in brand.
Straks staat heel de straat in brand!
Als jullie vuur maken, bel ik de brandweer.
Die komen het vuur dan blussen.
Ik wil geen vuur in mijn straat!’
KNAL!
Baas Bas smijt de deur  dicht. 
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