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  pas op! 



naar stip!

het is vroeg.
heel vroeg.
maar emma is al op.
ze heeft zin in de dag.
heel veel zin!
snel rent ze de trap af.
ze eet wat pap.
ze neemt een slok sap.
en dan pakt ze haar fiets.
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‘dag mam,’ roept emma.
‘dag schat,’ zegt mam.
‘ben je er om zes uur weer?’
‘jep,’ roept emma.
en dan zoeft ze weg.
ze gaat op weg naar stip!
hoe fijn is dat?!
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daar is de wei van stip al.
de boer staat op het erf.
hij heeft een net pak aan.
hij gaat naar een feest.
emma gaat niet mee.
nee, zij past op stip!
dat kan ze best!
en weet je wat leuk is?
mads komt ook!
mads zit bij emma op school.
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hij is ook dol op stip.
en hij maakt veel lol.
met emma én met stip.

‘hee emma!’ roept mads blij.
hij komt er ook net aan.
‘hee mads!’ roept emma blij.
en dan holt ze naar stip.
ze geeft hem een pluk gras.
‘wat ben je lief,’ zegt emma.
‘hie hie,’ doet stip.
net of hij zegt:
jij bent ook lief, emma!
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de lijst van de boer

‘dag emma,’ zegt de boer.
‘wat fijn dat je er bent.
en jij ook, mads!’
de boer wijst naar een pak.
‘trek dit maar aan,’ zegt hij.
‘en maak je maar heel vies!
dat hoort bij het werk.’
emma doet het pak aan.
dat voelt stoer!

‘hier is een lijst,’  
legt de boer uit.
‘er staat op wat je kunt doen.’
emma leest de lijst voor:
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1. geef stip wat voer.
2. veeg de stal schoon.
3. haal uit de tuin een  
 ui en een prei.
4. zin in een ei?  
 raap ze maar op!



de boer kijkt naar emma en mads.
‘is het veel werk?
en weet je waar het voer is?’
‘dat lukt wel, hoor!’ zegt emma stoer.
‘stap maar in, boer.
hup hup, vlug naar je feest!’
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emma geeft stip een kus.
een kus op zijn snuit.
ze laat hem de lijst zien.
‘help je mee, stip?’
stip likt aan de lijst.
hij likt en likt.
oo nee!
de lijst scheurt.
en valt in het gras!
emma pakt de prop op.
‘oeps,’ zegt ze sip.
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maar mads ligt in een deuk.
‘het maakt niet uit,’ roept hij.
‘stip heeft vast trek!
kom, we gaan op zoek naar voer.
dat was klus één op de lijst.
dat weet ik nog.’
‘oef,’ zegt emma.
‘wijs je de weg, stip?’
en dat doet stip.
hij gaat in draf naar de stal!
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