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op stap met de bus

de klas van juf lies gaat op stap.
ze gaan naar een groot park.
snel, de bus in! zegt juf lies.
ik kijk er naar uit!
juf lies zit aan het stuur.
wie heeft er zin in de reis? zegt ze.
ik! roept jun.
ik! roept sem.
ik! roept heel de klas.



broem, broem, broem, 
daar gaan ze dan.
jun zit op de stoel naast sem.
is het ver, juf? roept ze.
we zijn er in een uur, zegt juf.
maar dan gaat het mis.
sem hoort een knal.
wat was dat? zegt hij.
ik weet het niet, zegt jun.
bom, bom, bom, doet de bus.
juf zet de bus aan de kant.
ze gaat de bus uit
en ze kijkt naar het wiel.
dat is niet pluis, zegt ze sip.
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stap maar uit, zegt juf lies.
de bus doet het niet meer,
want het wiel is stuk. 
de klas kijkt sip.
het is uit met de pret.
ik bel snel om hulp, zegt juf.
ze tikt op de knop.
een keer, twee keer, drie keer.
hij doet het niet, zegt ze.
blijf hier in de berm.
ik haal snel hulp.
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maar dat kan niet, zegt sem. 
de klas in de berm en geen juf.
dat mag niet.
wat als er iets mis gaat? 
wie gaat er dan om hulp?
dat is waar, zegt juf.
de klas moet mee.
kom, dan gaan we.
waar gaan we heen? zegt jun.
dat weet ik nog niet, zegt juf.



op zoek naar mon

juf lies tuurt naar de weg.
naast de weg ligt een bos.
maar ... ik ken dit bos, zegt ze.
ik weet wie hier woont!
kom vlug met me mee.
juf lies loopt het bos in.
waar gaan we heen? zegt sem.
dat zeg ik nog niet, zegt juf lies.
maar het is heel leuk.
toe juf, zeg het ons, zegt jun.
wie woont er in dit bos?
mijn oom mon, zegt juf lies.
mijn oom is de baas van dit bos.
heeft een bos een baas? zegt sem.
wat raar.
hij legt het zelf wel uit, zegt juf lies.
we gaan op zoek naar zijn huis..
ik hoop maar dat ik het zie.
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de weg kwijt

het bos is heel groot
en juf lies kent de weg niet.
ik was hier nog maar een keer, zegt ze.
ze zoekt en zoekt.
de klas loopt met haar mee.
maar het valt niet mee.
ze zien hier een boom en daar een boom.
maar ze zien geen huis.



is het nog ver? zegt sem.
ik weet het niet, zegt juf.
ze kijkt naar de weg.
was het naar hier?
of naar daar?
de klas is moe.
zijn we er nog niet? zegt jun.
stop hier maar, zegt juf lies.
en rust wat uit.
ik ben de weg kwijt.
de weg naar het huis ...
en de weg naar de bus.
wat een dag.
wat kan er nog meer mis gaan?
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de klas van juf lies gaat op stap.
naar een heel leuk park.
maar dan gaat de bus stuk.
ze staan stil naast een bos.
weg dag vol pret!
of niet?

m
on van het bos   A

ag Vernelen

NUR 287

9 789048 746224

ISBN 978-90-487-4622-4

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.

• zelf lezen • natuur • zwijsen.nl •




