
kaat

pim

tas

bal

het is warm.

                en                  zijn vrij.

vrij van school.

kaat pakt haar                 in.

ze neemt een                mee.

een                 en een boek. 

pim pakt zijn tas in.

hij wil zijn lap-top mee.

maar dat mag niet van pap.

vrij van school
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pop

mam

tent

pap

het is warm.

                en                  zijn vrij.

vrij van school.

kaat pakt haar                 in.

ze neemt een                mee.

een                 en een boek. 

pim pakt zijn tas in.

hij wil zijn lap-top mee.

maar dat mag niet van pap.

                neemt een                 mee.

een tent voor haar en voor                 .

en er gaat nóg een                 mee.

die is voor kaat en pim.

dan gaan kaat en pim op weg.

met pap en mam.
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de rit duurt best lang.

maar na een tijd zijn ze er.

ze zijn bij een                 .

die                 heeft een                 .

daar mag de                staan.

er staan er nog meer.

               en                  gaan aan het werk.

hun                 staat er snel.

en de tent voor kaat en pim ook.

wei

tent

pap

mam

naar de boer

boer
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de rit duurt best lang.

maar na een tijd zijn ze er.

ze zijn bij een                 .

die                 heeft een                 .

daar mag de                staan.

er staan er nog meer.

               en                  gaan aan het werk.

hun                 staat er snel.

en de tent voor kaat en pim ook.

bed

tas

sap

koek

in de tent komt een                voor kaat.

en ook een voor haar broer.

                erin… klaar!

en dan is er                 met                 ! 

mmm, dat gaat er goed in.
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daar komt de                 aan.

wat leuk dat je er bent! zegt hij.

wil je de                 zien?

het                 heeft een                 .

en de                 wil haar melk kwijt. 

er is veel te doen in de stal.

in de stal

boer stal schaap
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pim en kaat gaan mee.

de                 is niet ver.

de stal is heel groot.

het ruikt er naar gras en                 .

en naar                 en naar                 .

wat is het                 lief!

lam koe poep
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                wil bij het lam. 

het ziet er heel lief uit.

maar het                 wil bij haar mam.

wat stom.

het lam komt niet naar kaat toe.

ze kent je nog niet, zegt de                 .

ga je mee naar de                 ?

die wil vast wel bij jou.

de                 kijkt naar kaat.

kaat

lam

boer

koe

het lam wil niet
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                wil bij het lam. 

het ziet er heel lief uit.

maar het                 wil bij haar mam.

wat stom.

het lam komt niet naar kaat toe.

ze kent je nog niet, zegt de                 .

ga je mee naar de                 ?

die wil vast wel bij jou.

de                 kijkt naar kaat.

oog

pim

hand

met een groot, bruin                .

ze likt de neus van kaat.

ze zegt boe.

               geeft haar wat droog gras.

de                 likt aan zijn                .

en weer doet ze boe.
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