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De vuilnisbak en ik
‘Wil jij de vuilnisbak buiten zetten?’
Dat vroeg mam vanmorgen.
Ik rolde de bak over het tuinpad.
Ik duwde de vuilnisbak de helling af.
En toen ging het mis!

Ik kon de bak niet meer vasthouden.
De bak reed tegen de bakstenen muur!
Een vuilniszak viel uit de bak en scheurde.
Een oude afwaskwast lag op de grond.
Tussen de papieren en de groene appelmoes.
Ach, ik ben goed in opruimen.

helling
spelling
spellen
spel
poppenspel

Marie
ma
matig
maten
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Steven
stenen
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vuilnisbak
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nieuwsbrief

vochtig
vocht
vacht
vast
vasthouden

angst
vangst
vang
slang
ratelslang
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Ik haal de kramp weg
Mam en ik lopen door een sneeuwbui.
Door een sneeuwbui, op weg naar de markt.
Mijn voeten zijn het warmst in deze laarzen.
Mijn tenen gaan dan gloeien.
Maar mam krijgt kramp in haar voet.

Mam mag bij een kraampje zitten.
Daar trekken we haar sneeuwlaars uit.
Ik begin haar voet te kneden en te aaien.
‘Super,’ zegt mam, ‘de kramp gaat weg!’
We lachen en mam lacht het hardst!
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Je hoofd gloeit van de koorts.

Mag ik dan in bed blijven liggen?

Ik zal je wel verwennen.

Mama, ik voel me niet lekker.

Zet in de goede rij.

Vul in: 1, 2, 3 en 4.

-nk -ng

1 2 3 4
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Meng melk met meel.

Tom heeft een schaafwond.

Mark zoekt gereedschap.

Dat is pijnlijk.

Dat ligt in de schuur.

Zo maak je brooddeeg.

Mama stoot haar knie.

Poes drinkt melk.

Stef heeft kiespijn.

Ze is gewond.

Dat vindt hij niet prettig.

Dat zit in haar bakje.

Floor schrobt haar hand.

Paul ontdekt een schatkist.

Fien sprint naar school.

Hij juicht van geluk.

Ze is bijna te laat.

Die was erg smerig.

Jort maakt de kachel aan,

Ik maak een boterham,

De meester drukt op de bel.

Je moet naar binnen.

want hij bibbert van de kou.

want ik heb honger.

Ik vertrek meteen,

Als ik vrolijk ben,

Je moet in de soep blazen,

dan zing ik.

want die is erg heet.

want het is de hoogste tijd.

Wat hoort bij elkaar?
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Baas Bas is boos!
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Brandweer

Tom, Lin en Eef gaan weer naar oma.
‘Hoe ging het?’ vraagt oma.
Tom barst in huilen uit. 
‘Hij is bang voor de buurman,’ zegt Eef.
Oma begrijpt al snel wat er aan de hand is.
‘Baas Bas,’ zegt Lin.
‘Hij deed weer boos.’
Oma neemt Tom op de arm en troost hem. 
‘Baas Bas is een brompot,’ zegt ze.
‘Let maar niet op hem.’
‘Hij zegt dat de hele straat in brand vliegt,’ zegt Eef.
‘Nee hoor,’ zegt oma.
‘Dat gebeurt niet.’
‘Hoe weet jij dat?’ vraagt Tom. 
‘Omdat …  
Ik zat zelf bij de brandweer!’ zegt oma.
Tom kijkt haar met grote ogen aan. 
‘Is dat waar?’ vraagt hij.
‘Kijk maar!’ zegt oma. 

Oma gaat naar boven. 
Eef, Tom en Lin horen haar in kasten zoeken.
‘Wat doet oma?’ vraagt Tom. 
Eef weet het niet.
Dan horen ze iemand op de trap.
Wie zou dat zijn?
Het klinkt niet als oma.
Het klinkt als een grote man. 
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Tom kijkt bang.
Hij kruipt dicht tegen Eef aan.
En dan opeens …
Wie staat daar in de kamer?

‘OMA!’ roept Eef.
Het is oma.
Ze draagt een pak van de brandweer.
Een grote helm op haar hoofd.
Een lange, zware jas om haar schouders.
Zwarte laarzen aan haar voeten.
‘Waarom kijken jullie zo naar mij?’ vraagt ze.
‘Ik zei toch dat ik vroeger bij de brandweer zat!’
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Boze Baas Bas

Eef, Lin, Tom en oma staan bij de vuurplek.
Oma heeft een tuinslang in de hand.
‘Waar is de brand?’ zegt ze met een zware stem.
‘Waar is de brand? 
Ik blus alles.’
Ze draait de kraan open. 
Het water spuit uit de slang.
Oma richt het op Eef. 
Eef rent weg. 
Dan richt ze op Lin en Tom. 
‘Jullie moeten geblust worden,’ zegt ze.
Lin en Tom rennen ook weg. 
Oma volgt ze met de tuinslang!

Eef verstopt zich bij de heg. 
Gekke oma, denkt ze. 
Oma heeft vroeger toneel gespeeld.
Ze heeft nog een kast vol kleren.
Met vast ook een pak van de brandweer.

Oma rent door de tuin. 
‘Ik vind jullie wel,’ lacht ze. 
‘En dan spuit ik jullie nat.’
Oma ziet iets bij de heg.
Daar beweegt iets. 
‘Als dat Eef niet is,’ zegt oma. 
Ze richt de tuinslang op de heg. 
‘HEBBES!’ roept ze
‘Lekker niet!’ roept Eef. 
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Ze staat plots naast oma. 
Samen met Tom en Lin.
Wie staat er dan bij de heg?
Het is … 
BAAS BAS!
Oma spuit hem nat. 
‘Het spijt me,’ zegt oma snel.
‘Ik had je niet gezien. 
Ik dacht dat je Eef was.’
Baas Bas balt zijn vuist.
‘Hier hoor je nog van!’ roept hij. 
Kwaad loopt hij weg. 
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