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Eerst even dit
Boeken lees je vaak alleen.
Maar dit boek niet.
Dit boek lees je juist samen!
Er zijn twee rollen in het verhaal:
1) de voorlezer
2) de stemmen

Lees je al wat langer?
Dan ben jij de voorlezer.
Jij leest deze zinnen.
Dus de zinnen die dun zijn.
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en ik dan?
wat lees ik?
oo, ik lees dit dus.
dit is mijn stem.
maar ik ben ook kims stem.
en de stem van juf.
en van nog veel meer!
een zin voor mij is dik.
zie ik dat?
dan weet ik:
dit lees ik!



8

Een lief meisje

Dit verhaal gaat over Kim.
Kim is een lief meisje.
Of nee!
Kim is een superlief meisje.

nee hoor.
dat is niet waar.
ik ben niet lief!

Dat lieve meisje is dus Kim.
Kim zegt zelf dat ze niet lief is.

 dat is waar.
 want ik ben niet lief!
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Maar alle mensen vinden van wel.
Zij zeggen de hele tijd:
kim is heel erg lief!

 nou, dan zijn zij dus dom!
 want ik ben niet lief.

 O, o. Zie je dat?
 Kim kijkt nu boos.
 Maar toch ziet ze er lief uit.
 Wat is het toch een lief meisje!

niet waar! niet waar!
ik ben niet lief!



wat is ze lief!
ik noem haar kim.
die naam past bij haar.
kim is lief.
dat zeg ik dan vaak!
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Toen Kim heel klein was,
wisten mama en papa het meteen:
hun kind was heel erg lief.
Het liefste kind ter wereld!
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Mensen kwamen daarna bij kleine Kim kijken.
Zij zagen het ook meteen.
Ze zeiden dingen als:
wat is ze zoet!
net een pup of een poes!
heel erg lief!
wat een schat!
veel te lief!
was mijn tim maar meer als kim!

Nu is Kim groter geworden.
En mama en papa zeggen het nog steeds.
Net als alle mensen uit het dorp.
kim is lief. kim is lief.
kim is lief. kim is lief.
Soms hoort Kim het wel twintig keer per dag!
Maar vindt Kim dat leuk?

nee!
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In het begin vond Kim het niet erg.
Lief zijn was juist leuk!
Als je lief bent, krijg je snoepjes.
En taart, ijsjes en koekjes.
Alleen één ding krijgt ze nooit:
straf.

maar dat wil ik wel!
net als de rest van de klas.
joep heeft het soms.
zoef heeft het vaak.
eef heeft het heel vaak!
maar ik niet.
ik wil ook in de hoek.
of op de gang staan.
ik wil ook niet lief zijn!



Vroeg naar bed moeten.
Of strafwerk maken.
Of gewoon een boze preek krijgen.
Het maakt niet uit wat het is.
Kim wil ook een keer niet lief zijn.
Net als ieder ander kind.
Maar hoe gaat ze daarvoor zorgen?
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In de klas

Kim zit in de klas.
Niemand zegt iets.
Iedereen maakt sommen.
Juf is even weg om iets te halen.

Eef gooit een propje papier.
Dat vliegt door de lucht.
au! mijn neus!
Tim wrijft over zijn neus.
pas maar op jij!
Hij gooit een propje terug.
oe, mis.
hier komt er nog een!

hier! vang!
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Tim en Eef gooien heen en weer.
Dan komt juf de klas in.
wat is dit?
dit mag niet, tim!
als de les klaar is, blijf jij hier.
en jij ook, eef!
Juf zegt het zuchtend.
moet dit nou?
doe eens meer als kim.
want kim is lief.




