
moosmoos
sunsun
is op

AVI

sun is op m
oos   E

lisa van
 S

p
ro

n
sen

Elisa van Spronsen 
& Iris Boter



Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school 
lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van 
geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!

DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

2021
verliefdheid

1e druk 2020
ISBN 978.90.487.3850.2
NUR 287
Serie: Leren lezen

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2020
Tekst: Elisa van Spronsen
Illustraties: Iris Boter
Foto illustrator: Anne Torenbeek
Vormgeving: Uitgeverij Zwijsen

Voor België:
Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen
D/2020/1919/085

Behoudens de uitzonderingen in de Auteurswet mag niets uit deze uitgave worden openbaar gemaakt 
of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor licenties voor 
knipselkranten en -diensten of voor het overnemen voor onderwijsdoeleinden kunt u contact opnemen 
met de Stichting PRO: www.stichting-pro.nl. Voor meer informatie over auteursrecht in het onderwijs 
gaat u naar www.onderwijsenauteursrecht.nl.



Elisa van Spronsen & Iris Boter

moosmoos
sunsun
is op



6

moos is leuk

sun zit in de klas.
de juf legt een som uit.
‘wat is vijf plus vijf?’ zegt juf.
maar sun let niet op.
ze kijkt naar moos.
wat is moos leuk!
hij weet veel.
hij maakt vaak lol.
en hij is lief.
heel erg lief.
‘pfff,’ doet sun.
ze is op moos.
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‘sun, ik riep je!’ zegt juf.
‘wat is vijf plus vijf?’
sun kijkt op.
wat was de som?
‘zes,’ gokt ze.
de klas ligt in een deuk.
‘nee!’ roept moos.
‘vijf plus vijf is tien.’
sun slaat op haar kop.
oo nee, wat dom van haar!
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het plan van meis

de school is net uit.
sun stoot meis aan.
‘zie je moos daar?
ik ben op hem,’ zegt sun.
‘wauw,’ zegt meis.
‘dat is gaaf.’
‘maar,’ zegt sun,
‘is moos ook op mij?
dat weet ik dus niet.’
‘vraag maar,’ zegt meis.
‘nee,’ roept sun snel.
‘dat durf ik niet!’
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meis is een poos stil.
‘ik weet een plan,’ zegt ze dan.
‘je gaat naar moos.
en dan doe je iets leuks.
of iets liefs.
je maakt hem blij!’
sun kijkt op.
wat een tof plan!
en ze weet ook al
wat ze gaat doen …
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kijk, daar loopt sun.
met een blik vol koek.
haar hart klopt in haar keel.
daar is het huis van moos al.
sun belt aan: ding dong.
daar komt moos aan.
‘dag moos,’ zegt sun.
wat heeft ze het warm!
‘hier, een koek,’ zegt ze.
‘voor jou.’
ze laat het blik zien.
‘maak jij die zelf?’ zegt moos.
‘jep,’ zegt sun stoer.
‘die bak ik in een wip.’



11

moos pakt een koek.
hij neemt een hap.
‘bah!’ roept hij.
‘die koek is zout.’
hij hoest en hoest.
‘wat is dit vies!’
sun slaat op haar kop.
oo nee, wat een oen is ze!
wie doet er nou zout in een koek?
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zon, maan en ster

sun kijkt sip.
ze is bij meis.
‘het maakt niet uit,’ zegt meis.
‘geef niet op.
je kunt nog veel meer!
je speelt fluit?’
‘dat is waar,’ zegt sun.
‘ken je zon, maan en ster?
dat speel ik al top!’
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meis geeft sun haar fluit.
‘speel het eens,’ zegt ze.
dat doet sun.
meis wiegt heen en weer.
‘vet!’ roept ze uit.
‘als moos dat hoort …
maak je hem vast heel blij!’
sun kijkt ook weer blij.
‘kom, we gaan,’ zegt ze.
‘op naar het huis van moos!’



moos is in de tuin.
hij doet een spel met zijn zus.
zijn zus is nog maar een uk.
een uk van twee jaar. 
wat zit het haar van moos tof!
‘ben je er weer?’ zegt hij.
‘jep,’ zegt sun.
en dan pakt ze haar fluit.
ze fluit: zon, maan en ster.
het gaat top.
ook moos wiegt heen en weer.



maar dan komt er een vlieg.
wat doet die vlieg op haar neus?
sun niest.
de fluit piept heel hoog en heel schel.
‘au!’ gilt de zus van moos.
‘mijn oor doet pijn.’
ze huilt.
moos geeft zijn zus een kus.
ze kijkt bang naar sun.
sun smijt de fluit op de stoep.
en dan rent ze weg.
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sun is op moos.
hij is leuk, lief en maakt veel lol.
maar is moos ook op sun?
dat weet sun niet …
en dus maakt ze een plan.
maar of dat plan slim is?

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.
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