


ik tap een mop!



ik tap een mop!
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mam, waar ben jij?

mam! mam!

oo, daar ben je!
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kom er maar in.
het is hier niet diep!
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au!
dit doet pijn.

au, au! dit 
doet ook pijn.

au, au, au! 
en dit doet ook al pijn.

ik weet al wat het is.
er is wat mis met  

je duim!
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ik wil van mijn naam af. 

 

dat kan. 
wat is je naam?

   

piet poep.

  

oo, dat is niet fijn.
en wat voor naam wil je dan? 

   

jan poep.
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mag ik wat van die wijn?

nee, nee! dat mag niet.
daar moet je 18 voor zijn.

maar dan is die wijn al op.
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hoe heet jij?

ik heet mik.
maar niet met een p.

maar er zit geen  
p in mik.

nee.
dat zeg ik net!
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kom, joop.
we gaan.

doe dit maar in je tas.
het is voor oom toon.

daar is het huis  
van oom toon, pap!

          vijf hoog.    

dat weet ik ook  
wel, joop!

pap!
ik wil …

ssst! 
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maar pap! 
ik wil wat …

zeg het maar, joop.

maar pap! 
ik wil wat zeg..

ssst! 

ssst! 

kijk, pap, 
mijn tas!

die ligt nog daar.
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ik ben moe.
je mag wel op mijn 

rug, hoor!

wat lief van jou.
als jij moe bent, 

mag jij op mijn rug.
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toe.
zing eens wat voor mij.

dat doe ik niet, hoor.
want dan roep jij: boe! 
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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!

1e druk 2021
ISBN 978 90 487 4275 2
NUR 287/219

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2021
Tekst: Erik van Os en Elle van Lieshout
llustraties: Silvie Buenen (omslag, pag. 4-5, 8-9, 12-13, 24-25, 28-29,  
34-35, 46-47, 56-57); Lars Deltrap (pag. 16-17, 30-31, 38-39, 48-49,  
52-53); Gertie Jaquet (pag. 6-7, 14-15, 20-21, 36-37, 42-43, 50-51, 
60-61); Hugo van Look (pag. 10-11, 18-19, 22-23, 26-27, 32-33, 40-41, 
44-45, 54-55, 58-59)

Voor België:
Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen
D/2021/1919/143

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.

DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

2022
moppen 






