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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen
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Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!
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juf sil 

de bel gaat. 
lot loopt de klas in
met bram en rauf. 
er zit een juf 
op de stoel van juf lis. 
maar het is niet juf lis. 
daar komt juf lis al aan.
‘sil, je bent vroeg,’ zegt ze. 
juf lis kent haar dus. 
‘wie is zij?’ zegt rauf. 
‘dit is juf sil,’ zegt juf lis. 
‘ze komt bij ons in de klas.
als hulp-juf.’ 
‘wat leuk,’ roept bram. 
‘juf sil en juf lis.
sil lijkt op lis.’ 

juf lis rauf bram juf sil lot

6





juf sil staat voor de klas. 
‘ik ken de klas nog niet,’ zegt ze. 
‘en de klas kent mij nog niet. 
dus we doen: vraag maar raak.
wie heeft er een vraag voor mij?’ 
‘ik,’ roept lot. 
‘waar woon je?’ 
‘in het huis naast de school.’ 
‘wat fijn,’ zegt lot. 
‘dan ben je snel op je werk.’
‘ben je in luf?’ roept bram.  

‘wat een vraag,’ zegt juf sil. 
‘maar … 
ik ben in luf.’
‘op wie?’ 
‘op har.’ 
‘hoe ken je hem?’ 
‘van het voet-bal.’ 
‘is har leuk?’
‘hij is leuk en lief 
en knap en slim.’ 
‘woont hij bij jou in huis?’
‘nee, hij heeft zelf een huis. 
ik woon met piep, mijn kat.’
‘een kat die piep heet? 
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wat gek.’ 
‘dat doe ik voor de muis,’ zegt juf sil.
‘ik roep: piep. 
en dan komt de muis. 
piep eet hem dan op.’ 
‘dat is vast niet waar,’ roept rauf. 
‘het is wel waar,’ zegt juf sil.
‘het gaat niet om één muis.
mijn huis zit er vol mee. 
daar hou ik niet van. 
dus dan komt piep. 
die eet graag een muis.’ 
‘mag ik piep zien?’ zegt bram. 
‘dat mag,’ zegt juf sil.
‘kom maar een keer naar mijn huis.’ 
‘dat wil ik ook,’ zegt rauf. 
‘ik ook.
ik ook.’ 
heel de klas wil piep zien. 
juf sil kijkt blij. 
‘wie wil, mag mijn kat zien.’ 
‘dan roep ik: piep,’ zegt lot. 
‘en dan komt er een muis. 
dan zien we die ook.’
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sis de vis 

juf sil wijst naar de kast. 
‘wat staat daar,’ zegt ze. 
‘dat is sis de vis,’ zegt tijs. 
‘heel de klas let op sis. 
om de beurt.’ 
‘wat leuk,’ zegt juf sil.
‘maar … ik zie geen vis. 
die kom is leeg.’ 
‘nee hoor,’ zegt tijs. 
‘de kom is heel groot. 
en er is veel groen. 
dat is fijn voor sis. 

juf sil tijs
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ik geef haar wat voer. 
dan komt ze wel. 
kijk, daar is sis al. 
en weet je wat?
ik maak ook haar kom schoon. 
het is mijn beurt.’ 
‘ik help je,’ zegt juf sil. 
‘top,’ zegt tijs. 
‘dan hoor je ook bij de klas. 
hier is een pot. 
daar moet sis in.’ 
‘doe jij dat maar,’ zegt juf sil. 
‘ik pak geen vis. 
dat is eng.’ 
‘wat nou eng?’ zegt tijs. 
‘sis is lief.
niet eng. 
ik doe het voor. 
let op.’ 
tijs gaat met zijn arm in de kom. 
hij tilt sis op. 
hup, de pot in.
tijs en juf sil zijn druk aan het werk. 
tijs maakt de kom schoon. 
en juf sil let op hoe het moet. 
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‘geef me de …’
SPAT 
wat is dat? 
sis schiet uit de pot. 
heel hoog. 
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en dan … PLOF op de vloer. 
daar ligt sis. 
ze hapt.
haar bek gaat op en neer. 
en haar buik ook. 
‘snel,’ roept tijs. 
‘pak sis voor het fout gaat.’
juf sil bukt. 
snel pakt ze de vis. 
‘hup jij,’ zegt ze. 
‘in je kom. 
zwem!’

de kom van sis is schoon. 
en sis is weer blij.
‘juf, je bent top,’ zegt tijs. 
‘ik zei: pak sis.
het was eng,
maar door jou leeft sis nog. 
je hoort nu bij de klas.’ 
hij slaat juf sil op haar rug. 
‘au!’ roept ze.
maar ze kijkt blij. 
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poep in de klas

‘bah!’ roept juf lis. 
ze kijkt naar de vloer. 
is dit wat het lijkt? 
dree haalt zijn neus op. 
‘bah!’ roept hij ook. 
‘ik ruik poep. 
en ik zie poep. 
kijk dan!’

het is waar.
er ligt veel poep in de klas. 
bij de deur. 
bij het raam. 
voor de kast. 
poep … poep … poep …
‘wie heeft er poep aan zijn schoen? 
rauf, til je voet op,’ zegt juf lis.
‘ik wil het zien.’ 

juf lis dree rauf koen sjam
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Tien m
inuten verhaaltjes om

 zelf te lezen     Jolanda Horsten

een been in het gips.
een vis uit de kom.
een dief op school.
er gaat veel mis in de klas.
maar dat geeft niet,
want juf lis en juf sil zijn er.
zij lossen alles op. 
die twee zijn top! 

Zestien leuke verhalen voor kinderen van 6-7 jaar om zelf 
te lezen. De verhalen zijn op AVI M3 en AVI E3 en gaan over 
de belevenissen in de klas van juf Sil en juf Lis. Perfect om 
elke dag een verhaal te lezen en zo te oefenen met lezen. 
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