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vos en muis

dit is vos.
zijn haar is net vuur.
vos heeft een kat.
die heet muis.
en eet ook muis.
dat mag niet van vos.
muis weet dat wel.



vos wil wat doen.
niet in huis.
in huis zit zus fiep.
fiep is raar.
ze pakt de pen af.
ze pakt de bal af.
ze pakt ook muis af.
niet doen, zegt vos.
hij is het zat.
kom mee, muis.
naar de tuin.
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in de tuin

vos loopt door de tuin.
met muis.
de tuin is net een bos.
hier een boom.
daar een boom.
met hier een tak.
en daar een tak.
piep, piep.
wat is dat?



muis ziet een muis.
hij rent weg.
zoef.
muis! roept vos.
kom hier.
maar muis hoort het niet.
vos pakt de kat in zijn vel.
haa, beet!



de hut

ik weet wat, zegt vos.
ik maak een hut.
doe je mee?
r r r, zegt muis.
hij doet mee.
vos pakt een tak.
en nog een tak.
kijk hoe dik!
kijk hoe hoog!



de hut is af.
er zit een raam in.
er zit een dak op.
het is net een huis.



sap en koek

daar is mam suus.
met koek.
mmm, zegt vos.
zin in.
daar is mam lot.
met sap.
mmm, zegt vos.
zin in.
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daar is zus fiep.
mmm, zegt ze.
zin in.
hap.
niet doen! roept vos.
maar fiep rent weg.
met de koek.
en het sap.
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vos zit in de hut.
met zijn kat muis.
zik, zak.
wat is dat?
roe, roe.
hoor jij het ook?
uu, uu.
ik wil naar huis,
piept vos.

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


