
wat maak je, p i p ?

kleuters samenleesboek

Guusje Nederhorst



wat maak je

?p i p



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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Woezel ligt in de zon.
‘Help je me met deze draad?’ vraagt Pip.
‘Nee, daar heb ik geen zin in,’ zegt Woezel.
‘Dan doe ik het wel zelf,’ zegt Pip.
Maar wát doet ze eigenlijk?



7

das

d sa

pip

p pi

7



8

‘Maak je een das voor mij?’ vraagt Woezel.
‘Nee,’ zegt Pip.
‘Het wordt geen das.’
‘Wat dan wel?’
‘Dat zal je zo zien.’
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‘Waar is dat hout voor?’ vraagt Woezel.
‘Ik heb het nodig,’ zegt Pip.
‘Ik timmer iets van hout.’
Daar komt Charlie aan.
‘Wat een herrie!’ roept hij.
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‘Wat maak je, Pip?’ vraagt Charlie dan.
‘Wordt het een hok voor mij?’
‘Nee,’ zegt Pip.
‘Het wordt geen hok.’
En ze slaat nog een spijker in het hout.
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Dan pakt Pip een zaag.
Buurpoes komt er ook bij.
‘Wat een stof!’ zegt ze.
Samen met Woezel en Charlie kijkt ze toe.
En Pip zaagt en zaagt maar.



15

wip

w pi

pip

p pi

15



6 7

das

d sa

pip

p pi

Woezel ligt in de zon.
‘Help je me met deze draad?’ vraagt Pip.
‘Nee, daar heb ik geen zin in,’ zegt Woezel.
‘Dan doe ik het wel zelf,’ zegt Pip.
Maar wát doet ze eigenlijk?
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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. 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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Pip is in de weer met draad, hout,
een zaag en een zeil.
Haar vriendjes vragen:
‘Wat maak je, Pip?’
‘Dat is geheim!’ zegt Pip.
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