
waar is pap?

de les is uit.

dag, zegt de juf.

je mag naar                .

roos pakt haar                 .

haar                 neemt roos ook mee.

ze gaat door de                 .

maar pap is niet bij het                .

waar is pap?

roos is heel sip.

huis

jas

tas

deur
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de les is uit.

dag, zegt de juf.

je mag naar                .

roos pakt haar                 .

haar                 neemt roos ook mee.

ze gaat door de                 .

maar pap is niet bij het                .

waar is pap?

roos is heel sip.

hek

oog

traan

hond

haar                 is nat. 

er komt een                uit.

lot is weg.

kees is weg.

fem is weg.

saar is weg.

de juf is weg.

ik wil een                , zegt roos.

dat is dan mijn maat.
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waar is pap?

de maag van roos is leeg.

dan loop ik maar naar                , zegt ze.

ik weet de                 wel.

roos gaat door het                .

dan loopt ze naar de                 .

die kent roos wel.

maar waar moet ze dan heen?

roos gokt maar wat.

huis

weg

hek

kerk

een peer voor roos
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waar is pap?

de maag van roos is leeg.

dan loop ik maar naar                , zegt ze.

ik weet de                 wel.

roos gaat door het                .

dan loopt ze naar de                 .

die kent roos wel.

maar waar moet ze dan heen?

roos gokt maar wat.

kraam

fruit

peer

boer

daar is een                .

met veel                 .

de maag van roos is leeg.

dag                , mag ik een                ? zegt roos.

hier is een                 voor je, zegt de man.

de                zit vol sap.

roos gaat weer door.

dag,                 , zegt roos.

de                was tof!
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daar is een                .

maar roos kent het niet.

een                is er ook.

wat is de                hoog.

de top is in een                 .

maar roos kent de                niet.

huis flat wolk

roos gaat op weg
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roos weet de weg niet meer.

waar is haar                nou?

roos keert om.

maar waar is de                 nou?

roos loopt en loopt,

en dan ziet ze geen                 meer.

kerk

18312 AVI STICKER 1 - AVI START - roos wil een dier.indd   7 6/06/19   15:01



roos ziet wel een                .

en nog een                .

er is ook een pad.

waar gaat dat pad heen?

is dit de weg naar huis?

nee! 

ze is in een                !

daar is het tof!

dan gaat de                 weg.

zon

boom

bos

op het mos
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roos ziet wel een                .

en nog een                .

er is ook een pad.

waar gaat dat pad heen?

is dit de weg naar huis?

nee! 

ze is in een                !

daar is het tof!

dan gaat de                 weg.

braam

oog

wolf

hond

roos ligt op het mos.

ze eet een                .

en hoort een mees.

maar wat is dat daar?

een                 en nog een                !

wat is dat?

daar is een                 .

dat is tof!

een                 is net een                 !
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