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lot en ot

dit is lot.
ze woont in een hut.
in een boom in het bos.
dat is heel leuk!
lot weet veel van het bos. 
ze woont er ook al zes jaar.
het dorp is erg ver weg. 
en de school dus ook.
maar dat geeft niets.
want lot heeft ot.
en lot mag op ot naar school!
hoe tof is dat!



kijk, daar zijn lot en ot al.
wat gaan ze vlug!
lot heeft veel zin in school.
‘daar is het plein al!’ roept ze.
‘ik zie juf eef en ik zie jip.’
lot zet ot in de wei.
die is naast het plein.
dat is fijn voor ot.
er is veel gras.
en een erg lief schaap.



lot rent de klas in.
‘dag,’ zegt juf eef.
‘we gaan iets heel leuks doen.
we gaan op reis met de klas.
het duurt nog best lang
en ik zeg nog niet waar heen.
maar we gaan met de bus.’
de klas joelt:
‘jes jes jes!’
maar lot zegt niets. 
ze kijkt naar de wei.
ot neemt net een hap gras.
‘en ot dan?’ zegt ze.
‘mag hij ook mee?’
‘nee,’ zegt juf, ‘dat kan niet.
ot past niet in de bus.’





lot kijkt sip.
ot hoort er ook bij!
ze tuurt uit het raam.
ze ziet boer bik met de kar. 
die woont vlak bij de school.
en dan weet lot wat …



‘juf!’ roept ze.
‘boer bik heeft een kar.
die kar is heel groot.
daar past heel groep 3 in!
en ik ken een leuk meer.
het is in het bos.
kan de reis daar niet heen?
dan kan ot ook mee!’
juf is heel lang stil.
‘best een leuk plan,’ zegt juf dan.
‘ik bel boer bik wel op!
en dan leen ik die kar.
en weet je wat?
ik bak een taart.
een taart voor de reis!’
‘top!’ roept de klas.
en lot kijkt heel blij. 



op reis

en dan is het zo ver.
de zon schijnt.
groep 3 zit in de kar.
juf heeft een bril op.
en ze kijkt erg blij.
ook ligt er een doos in de kar.
een doos vol taart.
en er is heel veel sap.
lot zit op de bok.
naast de juf.
‘kom op ot,’ roept ze. 
‘op naar het meer!’
hie hie, doet ot.
en daar gaat hij al.
ot kent de weg!



wat is het leuk in de kar!
lot zegt een vers op.
‘we gaan op reis reis reis.
met de klas klas klas.
naar het bos bos bos.’
heel groep 3 roept mee.
en jip doet er een dans bij.
in de kar!
dat kan hij top.



ot loopt door het bos.
het meer is niet ver meer.
en dan gaat ot in draf. 
hij heeft ook zin in een duik.
maar ot gaat wel heel vlug!
hij holt en holt.



maar oo nee.
wat is dat?
er zit een gat in de weg.
help!
de kar gaat scheef. 
lot pakt snel juf vast.
en de rest pakt de kar vast.
maar … jip doet dat niet.
hij was net weer een dans aan het doen!
boem!
jip valt uit de kar.
de klas gilt.
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op een dag zegt juf:
‘we gaan iets heel leuks doen.
we gaan op reis!’
‘dat is tof!’ zegt lot.
maar dan ziet ze ot in de wei.
hij wil ook wel eens op reis.
hoe moet dat nou?
mag hij mee?
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