
afval
AVI-boek

dat mag 
niet weg!
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wat een hoop!

hoop

hoog  

dak
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dop
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wat moet waar? 
het bot mag weg. 

maar weet jij waar het moet?

mag het in laag 1?

lees maar. 

en wijs het aan.

het bot mag niet bij de lap.

het vel mag niet bij de wol.

wat mag dan wel?

de lap mag bij de wol.

de tak mag bij de pit.

en de pot mag bij het raam.

pak het maar. 

6



tak

bot

vaas

vel

lap

wol

tas

raam

doos

rok

pak

dop

roos

pen

pot

pak

pit

zeep
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dat mag in de bak
hee, daar is een bak.

wat kan daar in?

kan de kop in de bak? 

nee. 

maar de pot kan er wel in.

in de bak mag geen kop.

en ook geen pak.

dat gaat in de zak.

en dit gaat ook in de zak:
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zo gaat dat!
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weet je het al?

dag, pot!

dag, sok.

dit mag wel weg

nee, tim. 

dat mag niet.

dit mag wel op de hoop.
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de pot gaat in de bak.

dit mag wel. 

dag, sok!

dat is vet!

dag, das!
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wat is dat in de zee?
ik leef in de zee.

dit is mijn huis.

het zit op mijn rug.

maar wat is dat?

is dat een dier?

of is het een roos?

nee, het is een wiel.

wat doet dat hier?

dat is niet van mij.

dat is van een kar.

het zit aan mijn poot.

haal het maar weg.
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In de jas zit een gat. 

De bal is lek. 

Het pak is leeg. 

Mag dat weg?

Nee hoor. 

Maak er wat van!

Dit boek gaat over afval. 

Wat maak je van wat?

Dat lees en leer je hier.

Lees 
en 

weet

Een boek vol weetjes over afval, speciaal voor 

beginnende lezers. Met veel foto’s, en tekeningen 

van Tineke Meirink. Het AVI-niveau loopt op van 

AVI start tot en met E3. Zo groeit het boek met de 

lezer mee.

afval

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

NUR 287/210

start M3 en E3


