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Mijn eerste groeiboek. Fred en de wolk (Dirk Nielandt, Tom Schamp)
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In de zoo



   pom van de zoo     
   beer bol is boos        
   waar is bas de das?
   jaap de aap en de bal            
 
    woe de dief      
    wol van sam de ram           
    bee de ree doet raar
    wis de pauw is sip         
      
   Bel en de peuk       
   Tijs de leeuw heeft pijn        
   een mams voor Dons   
   Mon en Mel
      
    De droom van Tobbe     
    Een fijne vriend         
    Een geschenk voor Wan     
    Jos en de indringers     

    Dot wil mooi zijn      
    Corneel de kameel heeft dorst   
    Een heel groot nest    
    Een nieuw huis voor Sep

    Arme Harrie 
     Tot nooit meer  
    Sil en Bel grijpen in
    Wat een zootje!
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
– op enige manier – zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

In Nederland wordt een ander meetsysteem gehanteerd om het niveau 
van teksten voor eerste en gevorderde lezers te bepalen. Het niveau 
van de technische leesvaardigheid wordt met AVI aangeduid en de 
moeilijkheidsgraad voor begrijpend lezen wordt met CLIB weergegeven.
De teksten van Mijn eerste groeiboek werden doorgemeten, het resul-
taat hiervan vindt u in onderstaande tabel.

titel avi-niveau clib-niveau

avi 0 avi-START clib-START
avi 1 avi-M3 clib-START
avi 2 avi-E3 clib-3
avi 3 avi-M4 clib-4
avi 4 avi-E4 clib-4
avi 5 avi-M5 clib-4
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eet, aap!

ja, ja! ik kom al, bok!

ik ren rap naar de beer.

ik raap een tak op.

ik meet een hok.

ik ren, 
  ren, ren…

kom maar in de zoo, pom.
waar wil je heen?

ik wil naar de aap.
kom je mee?

pom van de zoo

6 7



val je in de beek?
ik neem het net wel.
ik kan je taak ook, baas.
en ik kan nog veel meer.

kom dan maar 
met me mee, pom.
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nee, ik hol 
van de ree 
naar de vos. 
en dan naar 
de vis in de beek.



pak aan, pom!
neem een pet van de zoo.
neem een pak en een jas.

een pet van de zoo?
een pak en een jas?
dan ben ik pom van de zoo!

neem een kar, pom van de zoo!
zet een ton op de kar.
een ton voer voor bol de beer.

                                      ja, baas!
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