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Bette 
Westera

voor wie is die doos?
haas holt door het bos.

op haar kar ligt een doos.

die moet naar das.

haas komt bij het hol van das.

hier is je doos, zegt ze.

maar de doos voor das is weg …

doos?
  voor  wie is
die
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haas holt door het bos

daar gaat haas. 

haas met haar kar.

ze rent door het bos.

zoef!

zoef!

op de kar ligt een doos.

er ligt ook een pak.

en ook nog een zak.

hop hop, doet de kar.

daar gaat de doos.

hij valt van de kar.

boem!

haas ziet het niet.

ze holt maar door.

zoef!

zoef!

 





maar haas is al weg.

mus hipt naar de doos.

ze ziet een naam.

v-oo-r  d-a-s  leest mus.

 

haas, pas op!
er valt een doos 

van je kar.



daar gaat mus.

ze hipt door het bos.

met de doos voor das.

hijg!
puf!
oef!

de doos is dus voor das.
ik weet waar hij woont.

ik geef das zijn doos wel.



haas holt maar door

haas rent door het bos.

hop hop, doet de kar.

daar gaat het pak.

het rolt van de kar.

boem!

haas ziet het weer niet.

ze holt maar door.



 



maar haas is al weg.

zoef!

zoef!

mees hipt naar het pak.

hij ziet een naam.

v-oo-r  v-o-s leest mees.

 

haas, pas op!
er valt een pak 

van je kar.



daar gaat mees.

hij hupt door het bos.

met het pak voor vos.

hijg!
puf!
oef!

dat pak is dus voor vos.
ik weet waar hij woont.

ik geef hem zijn pak wel.
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