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dieren, eten

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!

Behoudens de uitzonderingen in de Auteurswet mag niets uit deze uitgave worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor licenties voor knipselkranten en -diensten of voor 

het overnemen voor onderwijsdoeleinden kunt u contact opnemen met de Stichting PRO: www.stichting-pro.nl. Voor meer 

informatie over auteursrecht in het onderwijs gaat u naar www.onderwijsenauteursrecht.nl.
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saarluuk
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toon eet een noot.

hap hap hap, doet toon.

en op is de noot.
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saar, roept toon.

saar, waar ben je?

ik wil nog een noot.
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maar saar komt niet.

saar bakt koek met pap.

meel
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luuk, roept toon.

ik wil nog een noot.

haal jij er een voor me?
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maar luuk komt ook niet.

luuk bakt ook koek met pap.

meel
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toon kijkt naar het raam.

hij ziet een kier.

hij ziet ook een boom.

een boom met een noot.
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toon wipt van zijn tak.

hij gaat door de kier.
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toon gaat naar de boom.

kijk daar is de noot.

hap hap,
hap hap.



 kleuterlezen

toon wil een noot.

toon ziet een boom.

aan die boom zit een noot.

dus wat doet toon?

De serie kleuterlezen is bedoeld voor  

kleuters die al een beetje kunnen lezen. 
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