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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
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wies en woos

wies woont aan zee.

als wies wat wil,

dan maakt ze het!

met haar zaag,

met hout uit de zee.

het huis van wies is van hout.

haar boot en haar kar ook.

wies maakt ook vaak soep.

nee, niet met een zaag.

wel met een mes en een pan.

soep met peen, mmm!
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dan piept woos.

‘wat is er?’ zegt wies. 

waf waf!

woos doet zijn kop hoog. 

wat ziet hij in de zee?

woos woont bij wies in huis.

hij duikt in de zee.

waf waf! zegt hij blij.

‘nee woos, ik kom er niet bij.

dat durf ik niet…’ zegt wies sip.

ze maakt haar voet nat.

meer niet.
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woos komt uit de zee.

hij rent naar de boot.

waf waf!

‘ik snap het al,’ roept wies.

‘sil wil hulp!’

ze rent naar huis,

en pakt haar vest. 

hop, in de boot!

woos ook.

wies geeft gas. 

er is wat met sil.

wat zou het zijn?

hop, in de boot!

woos duikt in een golf.

wies tuurt naar de golf.

daar is de kop van woos.

en daar is nog een kop! 

wies ziet al wie het is.

‘hee sil!’ roept ze blij.

‘wat leuk dat je komt!’

maar sil is niet blij,

sil huilt.

hij doet zijn kop scheef.
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dan ziet wies sil weer.

‘wat een haast,’ zegt wies.

‘waar gaan we naar toe?’

sil wijst met zijn poot.

naar diep in zee.

wies legt de boot stil.

‘wat…?’ zegt ze.

‘moet ik er in?

maar… dat durf ik niet!’

dan hoort wies een stem:

‘help mij!’

help mij!

wies vaart naar sil toe.

sil ligt in een golf,

dan duikt hij weg.

snel als een pijl in de zee.

‘hoo hoo,’ zegt wies.

‘je gaat te snel!’

wies roept:

‘hou je vast, woos.

ik moet vlug zijn!’ 

de boot schiet weg.

hij maakt een spoor van schuim.


