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een huis voor poes pip (AVI-M3)
♦

Pien gaat op zwemles (AVI-E3)
♦

Pien en Keet gaan op kamp (AVI-M4)
Pien en Keet gaan op ballet (AVI-M4)

Pien heeft een slaapfeest (AVI-M4)
♦
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Boef neemt een duik

Het is mooi weer.
Pien is met pap naar de winkel geweest.
Boef mocht ook mee.
Nu lopen ze door het park.

Opeens ziet Boef een paar vogels.
Hij blaft en holt achter ze aan.
O nee, wat doet Boef nu?
Hij rent naar de sloot!
‘Niet doen!’ roept Pien bang.
Maar Boef springt zo in het water.

‘Kom er uit, Boef,’ roept Pien.
Ze is bang dat hij zinkt.
Pap zegt: ‘Wees maar niet bang.
Boef kan wel zwemmen.
Kijk maar, Pien.
Zie je hoe hij zijn poten beweegt?
Dat doet hij vanzelf!’
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‘Wil je ook een stukje?’ vraagt pap.
Mmm, dat wil Pien wel!

Die avond ligt Pien in bad.
Ze doet haar best om te zwemmen,
net als Boef in de sloot.
Maar het lukt niet.
Het bad is veel te klein.
Jammer! 

‘Dat is raar,’ zegt Pien.
‘Waarom moet ik dan op zwemles?
Kan ik het niet vanzelf?’
Pap schudt zijn hoofd.
‘Een kind moet leren zwemmen.’
‘Ik wou dat ik een hond was,’ zegt Pien.
‘Dan kon ik ook vanzelf zwemmen.’
‘Nou, ik niet,’ zegt pap.
‘Want honden mogen geen reep eten.’
Hij pakt er eentje uit zijn tas.
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Op zwemles

Pien gaat met mam naar het zwembad.
Ze is er al vaak geweest.
Maar deze keer gaat het anders.

Pien trekt haar badpak aan.
Maar mam doet alleen haar schoenen uit.
En haar sokken.

‘Zeg, Pien?’ vraagt mam.
‘Wil je soms op zwemles?’
‘Jaaa!’ roept Pien.
‘Dat lijkt me gaaf!
Dan leer ik zwemmen.
En dan haal ik mijn A.
Net als Keet!’
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Eerst moet Pien zich wassen.
Naast haar staat een ander meisje.
‘Zit jij ook op zwemles?’ vraagt Pien.
‘Ja, vandaag voor het eerst,’ zegt het meisje.
‘Ik heb er zin in!
Vind jij het eng?’
Pien haalt haar schouders op.
‘Een beetje,’ zegt ze zacht.
‘Ik heet Saar,’ vertelt het meisje.
‘Hoi, Saar!
Ik ben Pien.’  

‘Ga jij niet mee, mam?’ vraagt Pien.
Mam schudt haar hoofd.
‘Ik mag alleen kijken,’ zegt ze.
Dat is ook saai, denkt Pien. 
Dan ben ik alleen. 
Ze doet haar kleren in een kluisje. 


