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fuut, fuut!

truus staat op het plein.

fuut, fuut!

truus fluit op een fluit.

en ze wuift met haar arm.

stop! roept truus.

rij maar door! roept truus.

truus weet wat ze doet.

maar weet stef dat ook?

stef kijkt niet naar truus.

stop! roept truus.

stef ziet haar niet.

stef hoort haar niet.

help! roept truus.

dit gaat fout! gilt truus.

fuut fuut, fluit truus.

het gaat fout … bots … boem!

stef ligt en truus ligt.

maar oef … stef staat op.

en ook truus staat op!



een vlag

ik ben ver weg.

ik ben op de maan.

ik zweef.

ik vlieg.

een stap en nog een stap.

oef, wat ben ik hoog.

maar wat is dat?

is dat een vlag?

een vlag op de maan?

de vlag is van een man.

de man was er al.

hij was blij.

hij ging zoef naar de maan.

met de vlag.

ben jij ook op de maan?

dan zie je die vlag!

de vlag van de man.
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geen taart te koop!

bas bakt een taart.

de taart is hoog.

met een bes,

een druif en een noot.

en met een laag room.

het is druk bij bas.

mmm, zegt an.

bas, is de taart voor mij?

nee, zegt bas.

mmm, zegt toos.

de taart is vast voor mij!

nee, zegt bas.

voor wie is de taart dan?

de taart is voor bas!

bas eet de bes … mmm.

de druif en de noot … mmm.

bas eet de room ... ook mmm.

bas kijkt naar zijn buik.

zijn buik vol met taart.

de buik van bas is bol!
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op één teen

ik hoor pling!

en hup op één been.

ik hoor plong!

en hup op één teen.

trip trip.

op één teen is niet fijn.

trip trip.

op één teen doet pijn!

maar dan hoor ik klap.

klap klap, klap klap.

ik buig.

en hup, nóg een keer.

op één been …

op één teen …

krak … au!

dit is niet fijn.

mijn teen doet pijn!

ik kijk pips.

mijn voet moet in het gips.
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in vuur en vlam

er is vuur, er is rook!

taa tuut, taa tuut …

daar komt loes.

loes ziet een poes!

de poes is op het dak.

de poes is bang.

loes pakt een trap.

loes pakt een slang.

loes dooft het vuur.

het vuur zegt sss!

weg vuur … weg rook!

loes gaat op de trap.

loes gaat naar het dak.

dan is loes bij poes.

loes pakt poes.

poes is blij.

poes geeft loes een lik.



NUR 287

tom maakt een scheef huis. 

er is vuur, er is rook!

wat is er veel te zien!

wat is er veel te doen!

wat doe jij?

als je groot bent?

als ik groot ben
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