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Het is lente. De bomen krijgen nieuwe blaadjes. In de natuur begint alles weer te groeien.

De bomen en struiken
worden weer groen.

Het gras begint te groeien.
Papa moet weer maaien.

Er komen bloesems aan de bomen.
Daar groeit later fruit uit.

De paasbloemen komen uit.
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Gras maaien
Het is lente en de zon schijnt.
Het gras is flink gegroeid.
Papa heeft zijn laarzen aan.
Hij gaat het gras maaien.
‘Ik wil ook gras maaien,’ zegt Anna.

Papa heeft een grote grasmaaier,
en Anna heeft een kleintje.
De maaier van papa maakt veel lawaai.
Hij rijdt ermee over het lange gras,
dat zo weer kort wordt.

Anna duwt haar kleine grasmaaier achter papa aan.
Zij maait het korte gras nog een beetje korter.
Plots blijft papa staan.
Anna botst met haar maaier tegen hem op.
‘Au,’ zegt papa. ‘Mijn voeten moet je niet maaien, Anna.’

In het gras voor Anna en papa ligt een rode bal.
Het gras is zo hoog dat je hem bijna niet kunt zien.
‘O, hier heb je je verstopt!’ zegt Anna.
‘Papa, ik kon mijn rode bal nergens meer vinden.’
‘Ik had hem bijna kapotgemaaid,’ zegt papa.
Anna pakt de bal op.
Hij is vies geworden door de hele winter
buiten in het gras te liggen. En plat is hij ook.

‘Met een platte bal kan ik niet voetballen,’ jammert Anna.
‘Nee,’ zegt papa. ‘Dat gaat niet meer lukken.
Maar in het schuurtje liggen nog andere ballen.
Straks zijn we klaar met gras maaien.
Dan kunnen we samen voetballen.’
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Anna en de groentetuin
Anna heeft een eigen moestuin.
Die heeft ze samen met mama gemaakt.
Ze hebben zaadjes gezaaid
en kleine plantjes in de grond gestopt.
Daaruit groeien groenten.
 
Elke dag gaat Anna naar haar tuintje
kijken. Als het droog weer is, hebben
de planten dorst. Dan krijgen ze
van Anna water uit de gieter.
De sla is al goed aan het groeien.
En de radijzen ook.
 
Mama komt kijken. ‘Ik heb een wortel
nodig voor in mijn soep,’ zegt ze.
‘Heb je die in je moestuintje, Anna?’
‘Nee,’ zegt Anna. ‘Wortelen heb ik niet.’
 
‘Toch wel,’ zegt mama. ‘We hebben
de wortelzaadjes samen gezaaid.’
Anna kijkt naar haar moestuin.
Ze ziet alleen groen, geen oranje.
‘Nee toch, mama?’ zegt ze.
‘Wortelen zijn toch oranje?’
 
‘Worteltjes groeien onder de grond,’
legt mama uit. ‘Kijk.’ Ze trekt
een bosje groen uit de grond.

Er bengelt een wortel aan.
Een wortel die vol met aarde hangt.
 
‘Bah,’ zegt Anna. Ik eet geen modder-
wortelen.’ ‘Natuurlijk eten we geen
modderwortelen,’ lacht mama.
‘Worteltjes moet je eerst goed wassen.
En pas daarna kun je ze eten.’
 
Mama wast de verse wortel
onder de kraan. En ja, hoor,
de bruine wortel wordt mooi oranje.


