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naar zee
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naar zee!

‘wat een dag,’ zegt riet.
‘pfff.’
‘ja,’ zegt piet.
‘het is me wat.
riet, je kookt veel.
en ik kook veel.
het is te veel.’
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‘dat is waar,’ zegt riet.
‘ik wil niet meer.
ik wil weg!’ 
‘ja,’ zegt piet.
‘weg voor een dag.’
riet zegt:
‘of voor een week.
kom, we gaan!’

piet pakt een tas.
en riet pakt een tas.
‘dit gaat mee,’ zegt riet.
‘en dat, en dat ...’
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en dan is de tas vol.
maar er is nog een doos!

‘waar gaan we heen?’
riet weet het niet.
piet wel.
‘we gaan naar zee!
daar was ik een poos.
weet je nog?
ik was niet hier.
ik was daar.
ik was er kok.’
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dat weet riet nog wel.
het was naar,
dat piet er niet was.

dan zegt riet:
‘ken je de weg nog?’
‘ja,’ zegt piet.
‘ik ken de weg er heen.
het is niet ver.

en daar ken ik ook de weg.
en ik ken pim.
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dat was een maat.
die is nog aan zee.

en aan zee is het top!
pak je jas, riet.’
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op weg

daar gaan ze dan.
piet en riet, 
op weg naar zee.
het weer is top.
de zon is er.
wat wil je nog meer?
ze gaan niet een dag.
nee, ze gaan een week!
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het duurt een poos.
maar dan ziet riet wat.
‘piet, piet!
ik zie de zee.
zie je hem ook?’

piet remt.
‘ja! de zee!
ik zie hem.
daar ben ik dol op.
ren met me mee!’
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Wat is dat daar?
Daar kun je naar de maan.
‘Kom,’ zegt Piet.
‘We gaan er heen.’
‘Top,’ zegt Riet.
Maar is het wel top?

Dit AVI groeiboek gaat over de spannende avonturen 
van de koks Piet en Riet. Bij een rondleiding in een 
raket zet Riet haar boodschappentas per ongeluk  
op de startknop. En wat er dan gebeurt …

Een lekker dik boek speciaal voor beginnende lezers 
die graag doorlezen. Het begint op AVI start en bouwt 
op naar AVI M4.
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