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Badmuts
Kom, we gaan zwemmen.
Hier is een badmuts met een mooi strikje.
Of wil je die badmuts met sterren?
Waar zijn onze brillen?

Oeps, dat wordt duiken!
Ik ga van de duikplank.
Spring jij van de kant?
Ik duik heel diep en … ik heb mijn duikbril!
Hee, sta je daar nog te rillen?
Oo, kun je niet kiezen tussen de twee mutsen?

broodmes
mes
messen
mussen
mutsen

strakke
strak
strik
strikken
strekken

sterker
sterke
sterk
ster
sterren

bok
bokken
botten
botsen
botst

brullen
brillen
bril
duikbril
duikplank

ijskraam
kraam
kraai
draai
draait
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Stoepbal

Ik sta op de stoep en denk na.
Als de bal de stoeprand raakt …
dan komt de bal weer naar mij.
Stoepbal noem je dat.
Dat kan bij een straat met een stoep.
Zo, dat ga ik eens doen.

Met stoepkrijt maak ik een streep.
Bij dat streepje ga ik nu staan.
Dat is best een eindje van de straat.
Ik pak de bal en zet me schrap.
Ik werp en de bal raakt de stoeprand.
Dan komt hij weer naar mij.
Ik vang de bal.

Ja, het werkt!
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Wat is goed?

Bas fietst naar school.
Jet loopt naar school.
De band van haar fiets is lek. 
Bas haalt Jet in.

De school is dicht.

Paul schreef een kaart.

An stuurt een kaart naar Paul.

Paul reist naar An.

Eef duikt, Roos wacht.

Roos is al nat, Eef niet.

Roos en Eef zijn nat.

Mam koopt een jas voor Lot.

Lot krijgt de jas van An.

Mam koopt een jas voor An.

Pauw ziet de staart van Kip.

Pauw zit op het stro.

Kip ziet de staart van Pauw.

In de boom zit de eekhoorn.

De kuil is vol met nootjes.

De eekhoorn eet nootjes.

An kreeg een kaart van Paul.
Paul schreef: Kom je naar mij?
Nu zit An in de trein.
Zij reist naar haar vriend Paul.

Eef is met Roos bij het zwembad.
Roos duikt er al in. 
Eef staat nog op de rand. 
Zij doet eerst haar duikbril op.

Mam is met An en Lot in de stad.
An krijgt een jas.
Lot niet, haar jas past nog goed.
Lot is blij met haar jas.

Kip is in het hok op het stro.
Kip ziet een staart.
Het is die van Pauw.
Want hij zit op het hok van Kip.

Er zit iets bruins bij de boom.
Dat is een eekhoorn.
Hij graaft een kuil.
Daar stopt hij nootjes in. 

Haar fiets is rood.

Bas is het eerst op school.
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Wat is goed, wat is niet goed?

Er bloeit een roos in de tuin.

Pap sproeit Mieke kletsnat.

Pap sproeit de struik met de slang. 

Mieke spat pap nat.

Pap wordt kletsnat door Mieke.

Schrijf in de goede rij.

-n -ng -nk
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Ik spring in de zee.

Twan trekt zijn kous op.

Die berg is heel hoog.

Ik knoei met mijn melk.

Meg gluurt door het raam.

Ik schenk nog wat sap bij.
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Nog een klus?

‘Zo zie je maar,’ zegt Daan.
‘Brand is niet leuk.
De boer heeft nu geen schuur meer.
Dat is heel naar.’
De boer hoort hem.
‘Ja, dat is naar,’ zegt hij.
‘Het spijt me voor u,’ zegt Eus.
‘Mij ook,’ zegt Ben.
‘Dank je wel,’ zegt de boer.
‘Het komt goed, hoor.
Ik bouw de schuur weer op.’
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‘Kom je mee?’ vraagt Daan.
‘Dan gaan we naar huis.’
Maar Ben hoort iets.
PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP

Nu hoort Eus het ook.
‘Wat piept daar?’ vraagt Eus.
‘Het is een oproep,’ zegt Daan.
‘Hij komt van Bor.’
Daan kijkt op zijn scherm.
‘Ik moet aan de slag.
Werk voor ploeg drie.
Maar ook voor Eus en Ben.’
‘Voor ons?’ zegt Eus.
’Ja,’ zegt Daan.
‘Kom snel.’
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Ploeg drie rukt uit

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Ben.
‘Wacht maar,’ zegt Daan.
‘Dat zie je zo.
Trek gauw een pak aan.’
Dat doen ze.
‘Kom snel mee!’ roept Daan.

‘Ik neem de paal,’ zegt Eus.
‘Ik ook!’ roept Ben.
‘Hou je goed vast,’ zegt Daan.

ZOEF!
ZOEF!
Daar gaan de twee omlaag.

Bor wacht al op ze.
‘Stap maar in!’ roept hij.
Dat doen ze snel.
Bor rijdt vlug weg.
‘Hier is het …’ zegt hij na een tijdje.
‘Hier?’ vraagt Eus.
‘Ik zie geen brand.’

Er komt een meisje aan.
Het is Lot.
Ze zit bij Eus in de klas.
‘Kom gauw!’ roept ze.
‘Daar zit hij.’
Ze wijst omhoog.
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‘Ja, ik zie hem!’ roept Eus.
‘Kijk daar.
Er zit een poes in de boom.’
‘Hij is bang,’ zegt Lot.
‘Zie je dat ook?’  
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