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Daar gaat de bal.
Hoog door de lucht.
De bal komt in een boom terecht.
Mo rent erheen.
Wat is die boom hoog!
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Mo gaat een dag op stap.
Hij neemt zijn bal mee.
Maar een aap pikt de bal.
Krijgt Mo zijn bal nog terug?
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Dit is een boek voor kleuters die zelf willen lezen. De rechterpagina’s zijn  woordpagina’s 
die de kleuter kan lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s. Ze worden aan de 
 kleuter voorgelezen door een ervaren lezer. De kleurrijke illustraties zijn gemaakt door 
Mariëlla van de Beek. In dit boek lees je om de beurt een stukje en geniet je samen van 
het verhaal. Leuk en leerzaam tegelijk!
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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!
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Mo is met mama in het dierenpark.
Hij heeft zijn bal bij zich.
Het is de mooiste bal die er is.
Rood met witte stippen.
De bal gaat altijd mee met Mo.
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‘Waar wil je eerst heen?’ vraagt mama.
‘Naar de bruine beer,’ zegt Mo.
‘Dan kan de beer mijn bal zien.’
Mo stuitert met zijn bal op de grond.
‘Goed, de beer is daar rechts,’ zegt mama.
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‘Kijk, beer, mijn bal,’ roept Mo.
Hij gooit zijn bal in de lucht.
De beer ligt in zijn hol.
Hij kijkt naar de bal.
Dan komt hij het hol uit.

36607_kslb_illu_debalvanmo_bw.indd   10 13-5-2019   14:45:37



11

b la

bal

h ke

hek

36607_kslb_illu_debalvanmo_bw.indd   11 13-5-2019   14:45:38



12

Weer gooit Mo zijn bal omhoog.
Maar nu gaat het mis.
De bal komt achter het hek neer.
Bam, op de kop van de beer.
En de beer kopt de bal over het hek weg.
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Daar gaat de bal.
Hoog door de lucht.
De bal komt in een boom terecht.
Mo rent erheen.
Wat is die boom hoog!
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