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hup haas hup!

ik ben haas.

ik ren en ik ren.

ik ren door het bos.

ik ren naar de zee.

ik ren door dit boek.

ren je mee?
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een lief dier 

ik heet kees.

en ik ben een lief dier.

maar als jop mij ziet …

dan roept hij aa!

en als kim mij ziet …

dan roept zij ie!

en als tom mij ziet …

dan rent hij weg.

maar als mam mij ziet,

dan zegt ze:

dag kees, wat ben jij lief!

kom maar hier.

dan geef ik jou een zoen!



aa!

ie!
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poes is niet lief

ik woon bij de boer.

daar is het leuk.

de koe is lief.

de haas is tof.

ik maak veel lol met kip.

en ook met haan.

de vis is leuk.

en de big ook. 

maar er is ook een poes.

en die is niet lief!

dus …

wil jij een poes?

kom dan hier.

en neem poes mee!

dit is pom.
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ik zoek mijn huis

waar is mijn huis?

ik zoek en ik zoek.

waar is mijn huis?

ik zoek al een uur.

waar is mijn huis?

ik zoek al een dag!

ik zie mijn huis niet.

of … ben ik in de war?

en zie jij mijn huis wel?!





zzzzzz
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zoem

zoem, zegt zus 1.

zoem, zegt zus 2.

zoem, zegt zus 3. 

en zoem, zegt zus 4.

en wat zeg ik?

zeg ik ook zoem?

nee, ik ben moe.

en dus zeg ik zzzzzz.



ik heet jan jop.

en ik doe aan hip hop.

ik hip en ik hop.

ik hop en ik hip.

ik doe het nog een keer.

maar dan op mijn kop!

hip hop kat

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen 
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen! 

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp. 
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