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Het kleine draakje
Het kleine draakje vraagt om hulp
Het kleine draakje in gevaar
♦
Rens en Robo. Mijn hond is een held!
Rens en Robo. Houd de dief!
♦
Jip de mus
♦
Boe!
♦
op stap met fee fleur
fee fleur tovert met dieren
♦
Er zijn nog veel meer leuke boeken in de serie Leren lezen met Kluitman:
alle titels kun je vinden op kluitman.nl
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Pip
Pip is dol op paarden.
Ze komt vaak bij Stal Haver.
Daar is Bas de baas.
Dan rijdt ze het liefst op Peer.
Want Peer is een echte boef.
En Pip ook!
Pip wil graag een eigen paardje.
Het liefst wil ze Peer.
Maar dat kan niet.
Want Peer is van Bas.
Pip droomt vaak van een paardje!
Ze zeurt er ook heel vaak om.
Pap en mam worden er gek van.
Ze zeggen steeds: ‘NEE!
Pas als je lief en braaf bent!’
Nou, dan kan Pip lang wachten.
Want eens een boef, altijd een boef…
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Pip is heus wel een lief meisje.
Maar ze plaagt pap heel vaak.
Ze pikt soms zijn pet van zijn hoofd.
‘Ik heb niets gedaan,’ zegt ze dan.
‘Het was de poes, echt waar!’
Ze plaagt mam ook heel vaak.
Soms pikt ze koekjes uit de trommel.
‘Ik deed niets!’ zegt ze met volle mond.
‘Het was de hond, echt waar!’

Pap en mam roepen dan:
‘Is Pip nou nooit braaf?’
Pap schiet in de lach.
En mam lacht mee.
‘Pip is onze grote boef,’ zegt pap.
‘Maar wel een hele lieve,’ lacht mam.
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Peer
Peer wil graag een eigen baasje.
Het liefst wil ze Pip.
Maar dat kan niet.
Want Peer is van Bas.
Als Pip rijles heeft mag ze vaak op Peer.
Maar soms zit een ander kind op haar rug.
Dat vindt Peer niet zo fijn.
En bokt ze door de hele bak.
Of ze gaat er in galop vandoor.
Peer staat vaak in de wei.
Dan haalt Bas haar op voor de rijles.
Maar Peer laat zich niet vangen.
Ze rent door de wei.
En Bas holt achter haar aan.
Maar Peer is veel sneller.
Ze is zo snel als de wind.
Peer is een echte boef.
Bas wordt er wel eens gek van.
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Peer plaagt Bas ook heel vaak.
Dan pikt ze de pet van zijn hoofd.
‘Dat was ik niet,’ snuift Peer.
‘Dat deed de poes, echt waar!’
Of ze pikt voer uit de ton.
‘Ik deed niets,’ hinnikt ze met volle mond.
‘Het was de hond, echt waar!’

Bas roept vaak:
‘Is Peer nou nooit braaf?’
Dan klopt hij Peer op haar hals.
‘Je bent heus wel lief,’ zegt hij.
‘Maar je hebt een baasje nodig.
Want je bent te wild voor de rijles.
Alleen Pip kan jou aan.
Maar zij mag geen paardje.
Want Pip is niet echt braaf.’
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Te koop?
Peer staat in de stal.
Bas komt er aan.
Hij hangt een brief aan haar staldeur.
‘Peer, het spijt me,’ zegt hij.
‘Maar je staat te koop.’
Wat zegt Bas nu? denkt Peer.
Hoor ik dat goed?
Sta ik te koop?
Peer schopt tegen de stal.
Ze is boos.
Ze briest en snuift.
‘Ik sta niet te koop!’ hinnikt ze.
‘Hoe moet het dan met Pip?’
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