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lot en ot



lot woont in een boom 

dit is lot.
ze woont niet in een huis.
nee, lot woont in een hut.
heel hoog in de boom!
kijk maar.
daar woont ze al zes jaar.
met pap en mam.
het is leuk in het bos.
het ruikt er fijn.
lot loopt vaak door het bos.
dan neemt ze een boek mee.
en dan leest ze.
bij het meer.
of op de hei.
in de zon!







lot leest al top.
mam leert haar dat.
dit boek leest ze heel vaak.
het heet: lol met juf.
lot is dol op dat boek. 
er is een juf.
en die juf weet heel veel.
ook maakt ze veel lol.
met sam en saar.
sam en saar zijn heel lief.



lot loopt weg

lot ligt in de hut. 
mam leest voor.
mam, zegt lot.
ik wil ook naar een juf.
ze wijst naar sam en saar.
ik weet het, zegt mam.
dat is ook heel leuk.
maar de juf woont ver weg.
en er is hier geen bus.
dus het kan niet, lot.
dan loop ik wel! zegt lot.
nee, zegt mam.
dat is meer dan een uur.
ze geeft lot een kus.







het is al laat.
maar lot is niet moe.
ze is boos op mam.
ze wil naar een juf.
en dat mag dus niet.
maar wat doet lot nou?
ze pakt haar boek.
ze pakt haar jas.
en gaat de hut uit!
lot loopt … weg!



lot loopt door het bos. 
ze kijkt naar de maan.
die is fel.
ze loopt en loopt.
tot aan het meer.
daar pakt ze haar boek.
ze leest en leest.
van juf, sam en saar.

lot is niet meer boos.
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ik 
lees!lot is zes jaar.

ze woont in het bos.
dat is leuk.
maar ook niet leuk.
er is geen juf in het bos.
en lot wil naar een juf.
boos loopt ze weg.
maar dan ziet ze ot …

Lees alle 
boeken 
over 
Lot en Ot!

AVI Start

paarden

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846


