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van rekenen tot schrijven, van geschiedenis tot aardrijkskunde. 
Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!



van mij
voorjou

Kristien Dieltiens & Heleen Brulot



6

Eerst even dit
Hallo, ik ben Mona.
Daan, mijn beste maatje, noemt me Moon.

Ik kan al best goed lezen.
soms leest mam mee.
Zij leest de lange zinnen.
is een zin dik?
die lees ik.
Mam komt uit een ver land, Irak.
Ik weet niet wat er is.
Maar er is iets aan de hand met mam.
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Hallo, ik ben Daan, de beste speurneus die er is.
Ben je wat kwijt?
Heeft iemand een geheim?
Roep dan luid mijn naam! DAAN!
Ik heb twee broers en een zusje.
moon wil ook graag een zus.
dat zegt ze heel vaak.

Soms lees ik samen met Moon.
Dan trekken we gekke bekken.
Daar moeten we erg om lachen.
lees jij met ons mee?



Moon kan niet slapen

Moon woont in een mooi wit huis.
Daan woont naast haar in het rode huis.
Tussen de huizen is het pad naar de tuin.
De tuin van Daan is heel groot.
Naast de moestuin staat een schommel.
in de tuin van moon staat een boom.
een boom met een hut.
en een touw aan een tak.
Het is een klimtouw met knopen erin.
Daan en Moon doen alles samen.
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moon komt graag bij daan.
het is er leuk.
daans broer rik is tien jaar.
Mees, de andere broer, is al twaalf.
Daan heeft ook nog een zusje: Saar.
saar is nog klein.
nog maar een jaar.
Soms mag Moon Saar een flesje geven.
Moon zou ook zo graag een zusje willen.
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bij jou is het leuk, zegt moon.
bij jou is het ook leuk, zegt daan.
Bij Daan ruikt het altijd naar zoet gebak.
Bij Moon is het thuis altijd rustig.

Elke dag zoeken ze elkaar op.
bij het raam roept moon:
daan, kom je?
daan roept: ik kom snel, moon!
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Ook als het avond is praten ze.
Dan fluistert Moon bij het raam naar Daan:
daan, ik ben op jou.
en jij bent op mij.

dat is waar, zegt daan.
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Tussen hun ramen hangt een touw.
Het touw zit vast aan een haak.
een touw met een doos.
een doos met een slot.
De doos kan heen en weer glijden.
Soms vindt Moon haar gum niet meer.
Dan roept ze luid naar Daan.
daan, mag ik jouw gum?
mijn gum is weg.
Daan stopt zijn gum in de doos.
Hij trekt aan het touw en zegt:
hier is de gum, moon.
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Op een avond kan Moon niet slapen.
Het is al heel erg laat.
pssst daan! zegt ze.
ben je daar?
Ze moet zachtjes praten.
Mam en pap mogen haar echt niet horen.
Het is stil in de kamer van Daan.
Er brandt ook geen licht.
Moon praat iets luider nu.
daan, ben je daar?
kom naar het raam!
Eindelijk gaat zijn nachtlamp aan.
Floep! Daar verschijnt het hoofd van Daan in het raam.
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Daan ziet er erg grappig uit.
Zijn blonde haren staan in plukjes rechtop.
Als een krans om zijn hoofd.
Moon moet erom lachen.
wat zie je er gek uit, daan!

ik sliep al. 
wat is er, moon?
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Daan geeuwt en strekt zich uit.
Hij wil graag terug naar zijn warme bed.
het is al laat, moon.
kijk eens naar de maan.
die staat al heel hoog.
Moon buigt naar voren en fluistert:
daan, mam huilt soms.
en pap doet ook raar.
Daan krabbelt door de plukjes haar.
Hij lijkt op een aapje nu.
‘De koffer van pap staat in de gang,’ zegt Moon sip.
gaat je pap op reis? vraagt daan.
Moon schudt haar hoofd.
‘Mam en pap houden iets geheim voor mij.
Ik wil weten wat.
Wil jij morgen een speurneus zijn?’
Daan knikt.
dat wil ik heel graag, zegt daan.
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