




tekeningen
ina hallemans

lida dijkstra



School | Dieren

Nur 287/IPP091401

© Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

© MMXIV Tekst: Lida Dijkstra

© MMXIV Illustraties: Ina Hallemans

Omslagontwerp:  Petra Gerritsen

Opmaak binnenwerk: Marieke Brakkee

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie 

in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.

kluitman.nl

de klas van meester bok. pas op, big! (AVI-Start)
♦

luun van de maan (AVI-M3)
♦

poes moos (AVI-M3)
♦
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big gaat naar de les. 
lam gaat ook naar de les.

 hup, loop, big.
 het is al laat.

 het bos is heel gaaf.
 kijk lam, een raaf. 

 dat is geen raaf, big.
 dat is een mus.
 loop, big!
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maar wat is dat?
daar op het mos.
dat is een pen.

  ik wil de pen wel.
 dus pak ik hem.
 wat is de pen tof!

 met de pen maak ik een b. 
 ik maak een i.
 ik maak een g. 

 wat een lol! 
 big op de boom.

pof! 
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 wat was dat?
 een pof?

 ik weet het niet.

lam is boos.
 het is laat, big.

 ik wil naar de les.
 de bel gaat al.

 nee, lam.
 let op wat ik kan.
 de pen is tof.



hup, hup.
een haal en nog een haal.

  ik maak de maan.  

  dat is geen maan, big.
 dat is een nul.
 of het is een o.

  nee, het is de maan.

oo, een pof!  
raar zeg.

pof! 
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  let op, lam.
 ik maak een kar.  

  gaaf, big.
 maar ik wil weg.
 ik wil naar mees bok.
 

nog een pof.  
en daar gaat de kar.

pof! 
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dan gaat big los.

  wat maak je?
 

  ik maak een kop.
 een kop met een bek.
 en een rug met veel haar.
 ik maak een vos.  

 een vos?
 wat naar, big.
 ik beef.
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  wat was dat?
 nog een pof?
 aa!

  wat gil je?

  pas op, big.
 dit is mis.
 je vos is los!

pof! 


