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het is al laat.

de maan is vol.

en zijn nog op.

is een jongen.

als de maan vol is, is hij . 

is een meisje.

als de maan vol is, is zij        .
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rrr! rrr!

dat is .

opa rust in de hoek.

leest een boek.

boem!

wat is dat?

kijkt op.

, hoor jij dat?

daar boemt wat.
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boem!

daar is het weer.

kijkt ook op.

het boemt op het dak.

is daar een boef?

rrr! doet .



boem!

pak de boef, !

die boef boemt op het dak.

kom mee, .

en gaan naar het dak.

het dak is leeg.

hier is geen boef, .
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boem!

de boef boemt in de tuin, .

pak de boef!

ze gaan naar de tuin.

boem!

ik zie wat bij de ton, zegt .
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oe, zegt .

boemt de boef in de ton?

pas op, !

laat mij maar, zegt .

ik kijk wel.

ik heb lef!
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gaat naar de ton.

niet doen, ! roept .

maar pakt de ton beet.

hij kijkt in de ton.

zie je wat, ?

wat zie je dan? 

ik zie … 

ik zie …
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een oog!

gilt.

er komt wat uit de ton.

het doet geen boem!

het doet piep! 

ha ha, dat was de boef niet, .

dat was een muis.

wist ik wel, zegt .
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boem!

nou hoor ik het bij het hok van sam.

de muis is het niet, zegt .

de muis is bij mij. 

pak de boef, !
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ze gaan naar het hok.

loopt voor.

dan .

en dan de muis.
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hoort een boem.

wat is dat, ?

is dat een boef?

en gaan op zoek.

waar zit die boef?

en wie is het?

noura weerwolfje

dolfje weerwolfje

dolfje weerwolfje en 
noura weerwolfje
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