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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. 

poes is boos
• Poes loopt op straat.
• Heel alleen.
• poes is boos.
• boos op haar baas.
• Ze zoekt een nieuw huis!
• maar dat valt niet mee.
• En dan komt ze Kat tegen ...

• = eenvoudige tekst
• = moeilijkere tekst
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dit is poes.
ze is boos.
boos op bas.
bas is haar baas.
poes loopt weg.

en hier zie je bas.
Bas heeft een nieuw zusje.
En nu geeft hij Poes geen aandacht meer.
poes loopt weg.
Maar dan krijgt Bas spijt. 
heel veel spijt.
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en dit is kat.
Kat is een zwerfkat.
Hij leeft op straat.
Alleen.
Maar dan komt hij Poes tegen ...
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poes loopt weg

Er loopt een poes op straat.
Heel alleen.
Waarom loopt Poes daar?
poes is boos.
heel erg boos.
boos op haar baas.
de baas van poes heet bas.
bas is lief.
nee, bas wás lief!
Nu niet meer.
Nu is Bas stout!
heel erg stout.
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Vroeger nam Bas Poes vaak op schoot.
Hij aaide haar.
Hij zei lieve dingen.
Maar dat is voorbij.
Bas houdt niet meer van Poes.
Bas heeft een nieuw zusje.
En nu kijkt hij alleen nog naar haar.
dat is niet leuk voor poes.
Poes zoekt wel een nieuw huis!
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Poes heeft honger.
Ze denkt aan thuis.
Aan haar bakje met voer.
Lekkere brokjes.
Soms kreeg ze vis.
Vooral makreel vindt ze lekker.
Haar maag knort.
poes ziet een mus.
die lust ze wel.
ze ligt op de loer.
Ze sluipt en sluipt naar de mus.
Ze komt steeds dichter bij de mus.
Ze springt naar hem toe.
Maar de mus vliegt op.
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poes kijkt naar hem.
hoe doet de mus dat?
Poes klappert met haar kaken.
Haar maag knort nog steeds.
Ze denkt:
hoe kom ik aan voer?
dat valt nog niet mee.
maar ik leer het wel.
als bas dat maar weet.

11840_sml_poesisboos_bw.indd   9 29-08-12   11:04



10

‘woef! woef!’ hoort poes.
Ze schrikt zich een hoedje.
Daar is een hond.
hij is groot.
hij is woest.
De hond heeft een grote bek.
En zijn tanden zijn scherp.
De hond rent naar Poes toe.
‘help, help!’ piept poes.
‘ik moet hier weg.’
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Poes duikt onder een busje.
De hond blijft blaffend staan.
‘weg, raar beest,’ sist poes.
‘jij hoort aan de lijn.
je mag niet los.
ik wel, want ik ben vrij.’ 
Daar komt de baas van de hond.
‘hier jij!’ roept hij.
‘laat die poes met rust!’ 
Hij doet de hond aan de lijn.
Dan trekt hij hem mee.
De hond blaft nog eens.
maar dan is hij weg.
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