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Fien is druk

Fien zit aan                    .                      

Ze heeft een pak             .

En een vel               .

Fien maakt een taart.

Met veel .

Die taart is voor            .

Zij viert feest van-daag.

Want ze is            jaar.
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Fien kijkt naar de             . 

Hoe laat zou het zijn?

zei net: ‘Haast je niet. 

Pas om drie uur

gaan we weg met de                 .’   

Daar is           weer.

Ze vraagt: ‘Lukt het, Fien?’

heeft een jurk aan.

Die is rood, net als haar            .

Ze kijkt naar de taart.
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‘Die ziet er lek-ker uit!

En wat staan er veel           op!

zal wel blij zijn.’

Fien knikt. 

‘Maar ik ben nog niet klaar.

Nu te-ken ik           .

Met                  om haar heen.

En ook                     .’ 

Ze gaat weer aan het werk.

De poes op de                    kijkt toe.
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hoort Fien dan.   

En nog een keer: 

Wat zou er zijn?

Ze loopt naar het raam.

Met de          in haar hand.  

[‘Mauw,’]  doet de poes. 

Ze springt van de                    .

En ze loopt ook naar het raam.

Fien schuift een          opzij.

Zo kan ze goed zien wat er is.
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Kijk nou, een                      .

Die staat bij het huis bij de              .

Er stapt een            uit.

Fien ziet ook een           .

Wat doet hij bij dat huis?

Vlug gaat Fien naar de gang.

Ze pakt haar              .

De         doet ze in haar zak.

11

De hut van Fien en Sem 5-34_waar is de stift_Layout 4  26-09-14  15:46  Pagina 11



Sem

Fien staat bij de boom.

Ze kijkt naar de                      .

Er komt veel uit:

een             en twee                 .

Een kast en een lamp.

Veel                          .

En ook een                  .

Van wie zou die zijn?
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