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toet toet

toet toet!
haa, zegt fien.
daar is oom ben.
hij haalt me op met zijn bus.
ik mag een dag mee.
ik help hem met zijn werk.
dag, mam.
dag schat, zegt mam.
geef oom ben een kus van mij.



oom ben gaat uit de bus.
hij heeft een jas aan.
een jas met grijs en wit.
er staat iets op: p a h.
de p van pakjes.
de a van aan.
de h van huis.
pakjes aan huis.
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hoi oom ben, zegt fien.
hoi fien.
stap maar in de bus.
je mag naast mij.
riem vast.
we gaan.
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groot beest

oom ben remt.
de bus staat stil.
hier woont een boer, zegt hij.
dit pak is voor hem.
bel jij vast aan?
fien gaat door het hek.
waf waf!
wat een groot beest.
als het maar niet bijt.
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daar is de boer.
af, bruut, roept hij.
bruut is stil.
braaf.
de boer kijkt naar fien.
was je bang?
nou … zegt fien.
zijn bek is wel groot.
hier is een pak voor je.
fijn, zegt de boer.
het is een bot voor bruut.
hij zal blij zijn.
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boek punt kom

daar gaan ze weer.
de hoek om.
oom ben kent de weg.
we zijn er, zegt oom ben.
hier woont fin, zegt fien.
hij zit bij mij in de klas.
fien belt aan.
een pakje voor je, zegt fien.
van boek punt kom.
fijn, mijn boek, zegt fin.
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weet je wat leuk is aan mijn vak?
zegt oom ben.
jaa, zegt fien.
het is feest als jij komt.
je komt met een boek.
een jurk.
of een bot.
kom, zegt oom ben.
we gaan weer.
sluit jij de deur van de bus?



een kat in de bus

fien loopt naar de bus.
wat is dat?
een oor?
en nog een oor?
oom ben! roept ze.
kijk eens in de bus.
krijg nou wat, zegt oom ben.
een kat in mijn bus.
hoe kan dat?
ik weet het niet, zegt fien.
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de oom van fien heeft een bus.
die zit vol pakjes.
hij gaat van huis naar huis.
voor elk huis heeft hij een pakje.
fien mag een dag mee.
en nét die dag …
zit er een kat in de bus.
van wie is die kat?
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