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poes moos
poes moos gaat naar school

poes moos en de draak

klein als een muis
kas is kwijt 

piep de roek
nik en luun 3-in-1

wies en de zee

Er zijn nog veel meer leuke boeken in de serie Leren lezen met Kluitman. 
Alle titels kun je vinden op kluitman.nl
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ken je deze boeken al?
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papa stier roert in een schaal.

een schaal met meel en melk.

hij doet er ook een ei bij.

en nog meer.

hij pakt fruit van de schaal.

hij haalt een mes uit de kast.

er zit meel op zijn neus

en zweet op zijn kop.

papa stier let niet op kaf.

kaf wil geen pap

‘hier is je pap,’ zegt papa stier. 

hij geeft kaf een kom vol.

‘nee,’ zegt kaf.

‘ik hoef geen pap.

ik wil geen pap.

ik lust geen pap.’

‘nou moe,’ zegt papa stier.

‘wat is er met jou?

mijn pap is top!

eet het maar op.

dan bak ik…’

maar papa stier maakt zijn zin niet af.

hij heeft het heel druk!
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de kip ziet wat in het gras.

het is lang en dun.

‘kijk, dit eet ik,’ wijst de kip.

‘worm!

een worm zit vol sap. 

die smaak… mmm.’

‘wie eet er nou een worm?’ zegt kaf.

‘laat dat dier met rust.

hee kijk… 

daar zit een draak!’

kaf wijst naar een boom.

wat wil de kip?

kaf let ook niet op zijn papa.

hij pakt de kom met pap

en loopt naar de wei.

daar ziet hij een kip.

‘kip, wil jij mijn pap?’ zegt kaf.

de kip doet zijn kop scheef.

‘pap?’ tokt de kip.

‘ben je mal.

ik wil geen pap.’
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wie eet er nou een muis? 

in de schuur ziet kaf een kat.

de kat zit op een berg droog gras. 

ze loert naar de muur.

‘wil jij een hap pap?’ zegt kaf.

‘pap?’ zegt de kat.

‘nee, ik jaag niet op pap.

pap is slap.

ik jaag op een muis.

mmm muis!

daar zit hij…

zie je wel?’

kaf ziet het.

de kip tuurt naar de boom.

kaf roept snel ‘boe’ naar de worm.

en kruip, kruip, kruip…

weg is de worm!

‘ik zie geen draak,’ zegt de kip.

‘hij vloog net weg,’ zegt kaf.

kaf is blij voor de worm.

de kip lust vast ook graan.

maar kaf zit nog met zijn pap.
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het is groen en zit in de sloot

bij de sloot ziet kaf een lang dier.

hij staat op 1 poot,

maar hij heeft er 2.

‘ik ken jou,’ zegt kaf.

‘jij heet vaar. 

wil je mijn pap?’

‘klep klep,’ zegt vaar.

‘is die pap groen?

ik eet graag groen.’

‘haa haa, nee!’ zegt kaf.

‘de pap is wit, kijk maar.’

‘ik pak hem wel,’ zegt de kat.

‘eet je dan mee?’

‘jak nee,’ zegt kaf.

‘wie eet er nou een muis?’

snel roept hij: ‘boe!’

de muis schiet weg.

naar een klein gat in de muur.

‘nou moe,’ zegt de kat.

‘wat eet ik nou?’

‘dit is een brok,’ wijst kaf. 

‘dat is voer voor de poes.’

kaf is blij voor de muis.

maar zijn pap is nog niet op. 


