Een appeltje voor de dorst

Scenario: KIM DUCHATEAU
Tekeningen: CHAREL CAMBRÉ
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Ken jij de AVI-b oekjes
van Suske en Wiske Junior al?
PAK ME DAN!

VAAR JE MEE?

AVI START

VAAR JE MEE??

PAK ME

humor

NL / verkoopprijs
BE / adviesprijs

€ 9,99

leren lezen, Suske en Wiske, humor

9

AVI E3 / AVI 2

Suske_WiskeAVI_cvrs KAAT.indd 7-9

NL / verkoopprijs
BE / adviesprijs

ISBN 978-90-02-27041-3

leren lezen, Suske en Wiske, humor

789002 270406

WAT HOORT WISKE DAAR?

DE KAT

Dit verhaal is speciaal geschreven op maat van beginnende lezertjes
met leesniveau AVI M3 / AVI 1. Het leesniveau AVI M3 / AVI 1
komt overeen met de gemiddelde leesvaardigheid in
het midden van het eerste leerjaar / groep 3.

ISBN 978-90-02-27039-0

Ik lees op niveau AVI M3 / AVI 1

DE KAT

VAAR JE MEE?

€ 9,99

ISBN 978-90-02-27040-6

9

DE KAT

?

Dit verhaal is speciaal geschreven op maat van
beginnende lezertjes met leesniveau AVI Start.
Het leesniveau AVI Start komt overeen met de gemiddelde
leesvaardigheid na enkele weken leesonderwijs.

NL / verkoopprijs
BE / adviesprijs

Ik lees op niveau AVI Start

waf! waf! waf! blaft tobias.
hij ziet een kat.
ze kwam door het raam.
VAAR
MEE
maarJE
suske
en wiske zien de kat niet.
dan loopt het mis…

VAAR JE MEE ?

PAK ME DAN!

€ 9,99

vaar je mee?
ik maak een boot.
van dit bed.
DAN!
hop er op!
daar gaan we!

AVI M3 / AVI 1
AVI M3 / AVI 1

Ik lees op niveau AVI Start

suske!
waar ben je?
ik pak je hoor.
pas maar op!

Dit verhaal is speciaal geschreven op maat van
beginnende lezertjes met leesniveau AVI Start.
eesniveau AVI Start komt overeen met de gemiddelde
leesvaardigheid na enkele weken leesonderwijs.

AVI Start

AVI Start

PAK ME DAN!

DE KAT

AVI START

piep! piep! piep!
wat hoort wiske daar?
zit er een muis in huis?
suske hoort het ook.
ze gaan op zoek…

789002 270390
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Ik lees op niveau AVI E3 / AVI 2
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789002 270413
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WAT HOORT WISKE DAAR?

€ 9,99

NL / verkoopprijs
BE / adviesprijs

WAT HOORT WISKE DAAR?

Dit verhaal is speciaal geschreven op maat van beginnende lezertjes
met leesniveau AVI E3 / AVI 2. Het leesniveau AVI E3 / AVI 2
komt overeen met de gemiddelde leesvaardigheid aan
het einde van het eerste leerjaar / groep 3.

ISBN 978-90-02-27042-0

leren lezen, Suske en Wiske, humor

9

789002 270420

WAT HOORT WISKE DAAR?
AVI E3 / AVI 2
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IDEAAL VOOR STARTENDE LEZERTJES!

www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be
www.suskeenwiske.be
© 2021 Standaard Uitgeverij, Franklin Rooseveltplaats 12, B-2060 Antwerpen
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn
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Met dank aan:
ARNAUD TOULON (inkting)
CHARLOTTE CAMBRÉ

8/12/20 08:37

Euh Suske, is dat wat
ik denk dat het is?

Wat is het
dan wel?

Wat denk je
dat het is?

Het einde-bord waarmee
ik met een knipoog elk
album afsluit?

Als je denkt dat je mijn plaats
op het einde van elk album kan
innemen, dan heb je het mis.

Dat zul je wel zien.

Mis!

Helemaal
niet!

Ziezo, klaar!

Zeg dan wat het
is of ik word gek!!!

M...m...maar,
dat is het...
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Ik heb Spiderman en Batman gezien!

Suske! Suske! Dit geloof je nooit!

Hè!

Wat dan?

Maar dat kan
toch niet?

Ik zou zo graag een
handtekening hebben van die
twee superhelden.

Toch wel, ze gingen
dit gebouw binnen.

Dan vraag je dat toch gewoon?
Daar zijn ze net!

Euh, halloooo?
Mag ik alstublieft een
handtekening van jullie?
Hier is
een pen!
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Wat later...

Kunnen jullie even komen
helpen?
Sorry tante,
maar we gaan zo naar
level twee.

Nog later...

Hebben jullie nu eventjes tijd om...

Straks tante, we zitten
bijna in level vier!

Maar tante, we zaten bijna
in level tien...

Komen jullie nu even...
Niet nu tante, we
zitten nog maar pas
in level acht.

Moed houden, kinderen!
Jullie mogen zo naar level twee!
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