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AVI-M3-niveau 1 – na 2 maanden leesonderwijs
met de boot op reis

pip en raf zijn te laat

AVI-M3-niveau 2 – na 3 maanden leesonderwijs
aap is een ster

kas en noek zijn de weg kwijt
vlam de draak

AVI-M3-niveau 3 – na 4 maanden leesonderwijs
oom stef past op

gek op kuif
kuif is een boef

Er zijn nog veel meer leuke AVI-boeken in deze serie.
Alle titels kun je vinden op kluitman.nl

leesleeslees

kuif is een boef
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het is niet ver meer.

tes ruikt het al.

daar is de stal!

mmm. 

wat ruikt het fijn!

naar gras en mest.

en naar paard.

naar de stal

het is warm.

en de zon is fel.

tes zit op de fiets.

ze gaat snel.

het zweet loopt van haar rug.

tes gaat naar stal. 

dat doet ze heel vaak.

tes is gek op elk paard.

maar het meest op kuif!
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waar is kuif?

tes legt haar tas bij de stal van kuif.

dan loopt ze naar de wei.

daar ziet ze bles en vos.

die zijn best wel groot.

bles kijkt naar haar.

tes loopt met een boog om hem heen.

waar is kuif nou? 

kuif is klein.

en hij heeft veel haar.

tes ziet hem niet.

dat is gek.

juf fleur loopt op het erf.

‘dag tes!

leuk dat je er weer bent.

kuif zal blij zijn om je te zien.

ben je klaar voor de les?’

tes roept: ‘jaaa!’

‘top. ik ook.

kuif staat nog in de wei.

haal jij hem op?

en maak je hem klaar? 

hier is zijn tuig.’
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kuif eet veel.

hij heeft vaak trek.

zou hij… 

tes loopt naar het hok met voer.

de deur staat op een kier.

wat hoort ze daar?

tes loopt naar de stal van kuif.

die is leeg.

ze kijkt in de bak.

kuif loopt niet in de les.

ze zoekt op het erf.

en in de stal van elk paard.

en ook bij de hoop met mest.

maar er is geen kuif te zien.

tes ploft neer op een baal.

waar kan kuif nou zijn?

niet in de wei…

niet in de stal…

niet in de bak…

niet op het erf…

wat is er nog meer?

njam njam 

smak smak
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daar is kuif!

met zijn neus in een ton.

het sap loopt van zijn kin.

tes roept: ‘kuif!

dat mag niet, hoor.

wat ben jij een boef!’

kuif likt zijn lip af. 

tes zegt: ‘hoe kom je nou hier?

het hek is hoog.

en het zat vast.’

dat zeg ik niet!

ik wil geen gras.
ik wil brok.

dat hek is hoog.

en ik ben klein.

ik buk.

ik rol. en het past!


