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Lees eerst even dit

Goeiedag, lieve lezer!
Ik ben Bol, de eekhoorn.
Ik ben een beetje rond voor een eekhoorn, 
dat geef ik toe.
Dat komt omdat ik graag lekker eet.
En omdat ik nooit mijn hut verlaat.
Ik ben veel te bang om naar buiten te gaan.
Het bos is zo gevaarlijk!
Voor je het weet, word je zomaar opgegeten.
Ik blijf dus maar liever in mijn gezellige hut.
Gelukkig komt mijn beste vriend Hop vaak langs.
Hop is ook een eekhoorn.
Hij is helemaal niet bang.
Hij brengt lekker eten voor me mee.
En dikke boeken om te lezen.
Zo verveel ik me nooit!

Bol
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Op een dag kwam Hop niet meer opdagen.
Wel drie dagen bleef hij weg.
Ik werd doodongerust.
Maar ik durfde hem niet te gaan zoeken.
En toen kwam die enge vos langs ...
Wil je weten hoe het verder gaat?
Begin dan maar gauw te lezen!

Spreek af wie Bol leest.
Wie Bol leest, leest ook de verteller 
en de stukjes aan het begin van het hoofdstuk.
De andere lezer leest Hop, Vos en Valk.

De beste lezer leest Bol. 
Dat is op AVI E4.
De andere lezer leest Hop.
Dat is op AVI M4.

Hier zijn nog wat tips:
- Een zin met een ! klinkt luid!
- Bij een komma of drie puntjes ... wacht je even.
- Woorden met GROTE letters klinken harder  
 dan de rest van de woorden.
- Bij een ? stel je een vraag. 
 Dan gaat je stem een beetje omhoog.

Veel plezier met mijn wilde avontuur!
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Wie is wie?

Bol
Ik ben een eekhoorn.
Ik hou van lezen 
en van lekker eten.
Ik ben bol en rond.
Maar ook heel bang.
Ik durf niet eens naar buiten!

Hop 
Hop is mijn beste vriend.
Elke dag komt hij 
bij me op bezoek.
Hop is heel erg dapper.
Hij durft bijna alles!
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Vos
Ik ken Vos eigenlijk niet.
Hij is een vriend van Hop.
Maar ik vertrouw hem 
voor geen haar.
Vossen lusten toch eekhoorns, 
of niet soms?

Valk
Ook Valk is een vriend van Hop.
Hij kan vliegen als de beste.
Maar een valk eet 
toch ook eekhoorns?
Hop heeft gevaarlijke vrienden, 
als je het mij vraagt! 
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Hop valt met de deur in huis

In dit hoofdstuk gaat Hop bij Bol op bezoek.  
Hij geeft Bol een nieuw boek.  
En iets lekkers, waar Bol héél blij mee is.  
Hop vertelt Bol over zijn avonturen in het bos. 
Hij praat heel opgewonden.  
Bol vindt het allemaal heel eng ...

Hop wipt vrolijk van tak tot tak.
Tot aan de hut van zijn beste vriend Bol.
Hij bonst luid op de deur. 
Maar de deur blijft potdicht.
Bol is thuis.
Dat weet Hop zeker.
Bol durft nergens heen te gaan.
Hop duwt met zijn schouder tegen de deur.
Zo hard hij kan.
Plots zwaait de deur open.

Bol Hop
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Hop rolt als een bal de hut van Bol in.
En hij knalt tegen de muur.
Bol kijkt verbaasd op uit zijn boek.

Hop Dag Bol, je bent gelukkig toch thuis!
 Ik klopte op de deur,  

maar je deed niet open.
Bol Goedemiddag, Hop!
 Ja, ik hoorde je niet kloppen.
  Ik was verdiept in dit prachtige boek.
  Het boek dat je me gisteren hebt gegeven.
 Het is al bijna uit.
 Heb je nog een boek voor me?
Hop Ja hoor, wacht, ik pak het even uit mijn tas.
 Hier, lees het maar gauw uit.
 Maar niet nu!
 Ik ben op bezoek!
Bol Het spijt me.
 Dat was erg onbeleefd van mij!
Hop Het geeft niets.
 Ik weet hoe graag je leest.
 En ik heb nog iets heel lekkers bij me.
Bol Wat dan?
Hop Raad eens!
Bol Eh ... geroosterde walnoten.
Hop Had gekund, maar ... nee.
Bol Gesuikerde eikels.
Hop Ook niet.
Bol Oh, ik weet het!
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 Een grote pot honing!
Hop Goed geraden!
Bol Geweldig! 
 Dankjewel, vriend!
 Vertel eens wat je beleefd hebt vandaag.
 In het gevaarlijke bos ...
 Ondertussen smul ik van deze honing!
Hop Dit vind je vast een leuk verhaal:
 ik heb met Valk een duikelvlucht gemaakt!
Bol Een duikelvlucht?
 Dat klinkt bijzonder eng!
Hop Hihi, het was best eng, maar ook heel leuk! 
Bol Alsjeblieft, Hop.
 Vertel me geen enge dingen.
 Je weet dat ik daar nachtmerries van krijg! 
Hop Luister, ik zat op Valks rug.
 Hij vloog met mij hoog door de lucht.
 Toe, Bol, luister nou even.
 Het was echt geweldig!
 Ik hield mij stevig vast aan Valks veren.
 Toen duikelden we samen naar beneden.
 Stop je oren niet dicht!
Bol Okee, okee, ik luister al.
Hop We hebben een salto gemaakt.
 Wat kriebelde dat heerlijk in mijn buik!
Bol Hop, je bent knettergek.
 Wat als je naar beneden valt?
 Dan ben je morsdood!
 Ik word al misselijk als ik eraan denk.
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Hop Als ik val, vangt Valk me gewoon weer op.
 Hij vliegt als de beste.
 Maak je maar geen zorgen!
Bol Me geen zorgen maken?
 Dat is heel moeilijk voor mij ...
Hop Luister, ik moet er echt vandoor.
 Ik ga met Vos op verkenning. 
 We gaan samen eieren zoeken.
 Ik breng er morgen wat voor je mee!
Bol Wees voorzichtig met die Vos. 
 Ik vertrouw hem niet.
 Vossen eten eekhoorns.
 Dat weet je toch wel?
Hop Ja, dat weet ik.
 Maar deze vos is mijn goede vriend.
 Net als jij.
 En jij eet mij toch zeker ook niet op?
Bol Dat klopt.
 Maar ik vind jou ook helemaal niet lekker!
Hop Hihi, hoe weet je dat?
 Je hebt me nog nooit geproefd.
 Hier, wil je soms een hapje?
Bol Nee hoor, gekke Hop.
 Jij bent me te harig!
 Geef mij maar die lekkere honing!
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Sluit aan bij leesmethode

Bange Bol krijgt elke dag bezoek 
van zijn dappere vriend Hop.

Maar op een dag is Hop verdwenen.
Bol wil op zoek gaan naar Hop, maar hij durft niet.

En dan komt die enge Vos bij hem langs ...

Dit boek lees je samen.
Je bent Bol.

Of je bent Hop.
Doe maar gek!

Bol Hop


