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dief

kijk, daar is de maan.

de maan is vol.

er is ook een boom.

in de boom is een hut.

de hut is van       .

hij woont in de hut.
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       is niet in de hut.

hij is bij het meer.

daar ligt hij lui op het mos.

maar wie komt daar dan uit de hut?

dat is niet        .

wie gaat daar uit de boom?

wat zit er in die zak?

is dat een dief?

de dief is al weg.
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     gaat naar       . 

      zit bij zijn boom.

hij kijkt naar de maan.

wat is er? zegt      .

je kijkt sip.

ik voel mij ook sip, zegt        .

mijn pet is weg!

ik was bij het meer.

mijn pet lag in de hut.

toen ik weer in de hut was,

was de pet weg.

 



hoe kan dat? zegt       .

ik weet het niet, zegt        .

de pet was in de hut.

was er een dief in de hut?

dat kan, zegt      .

een pet-dief.

waar is de dief dan? zegt       .

die dief is niet lief.

ik weet het niet, zegt      .

maar ik zoek de dief.

dat is lief, zegt        .



 

dag!
dag!
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haas

      gaat het bos in.

dief, waar ben je?

zie ik jou daar?

wie loopt daar door het bos?

het is een haas.
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dag haas.

ik zoek een dief.

ben jij een dief?

was jij in de hut in de boom?

ik ben geen dief, zegt de haas.

ik was niet in de hut.

zag jij hier een dief, haas?
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