samenlezers
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zijn boeken die je samen leest.
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest
de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je om de beurt
een stukje en geniet je samen van een grappig verhaal.

Juut gaat uit eten bij De Griek.
Samen met pap en mam en Moos.
Maar alles gaat mis.
er is soep met sop.
en kip met zeep.
en een pet op het vuur.
Wat is er aan de hand?
is de kok in de war?
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mam

Kijk!
Dit zijn Juut en Moos en pap en mam.
Ze gaan uit eten.
Pap en mam willen niet koken.
Ze hebben geen zin.
Uit eten?
Waar dan?
Lees maar door …
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juut

pap

moos
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wie kookt er?
Daar is pap.
Hij heeft Moos voor op zijn fiets.
‘Gaan we eten?’ vraagt Juut.
Haar maag rammelt!
‘Ik kook niet,’ zegt pap.
‘Ik ook niet,’ zegt mam.
‘Ik ben net hier.
En ik ben moe.’
‘Ik weet wat,’ zegt pap.
‘We gaan eten bij De Griek.’
‘Gaaf!’ roept Juut.
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Bij De Griek is het heel fijn.
‘Kom er in,’ zegt de kelner.
En dan klinkt een hoge stem:
kom er in!
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Wie zegt dat?
Ha, ha, dat is Poppel.
Hij zit op een stok vlak bij het luik.
Het luik naar de keuken.

‘Voor het raam is een plekje vrij,’
zegt de kelner.
‘Ga daar maar zitten.
Dat is fijn.’
voor het raam.
dat is fijn.
kun je heel veel zien.
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Die rare Poppel praat steeds mee!
Juut gaat naar hem toe.
‘Dag dag,’ zegt Juut.
dag dag.
kom maar.
eet maar.
‘Ik zie je,’ zegt Juut.
zie je.
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‘Wat willen jullie eten?’ vraagt de kelner.
‘De kok heeft alles op dit schoolbord gezet.
Kijk maar!’
kijk maar.
daar is het.
Mam en pap kijken naar het bord.
Juut kijkt ook,
maar zij snapt er niets van.
Wat een rare woorden staan daar!
10
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‘Poolvis met slurf?’ vraagt pap.
‘Soep met kluit?’ roept mam.
soep met sop, soep met sop.
eet maar niet op!
‘Ha, ha, die rare Poppel,’ zegt mam.
‘Die houdt van grapjes.’
‘Ik wil graag kip,’ zegt Juut.
‘Maar geen kip met griep!’
kip met kop, kop met kip.
bak maar door.
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