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de zaak van oom koos piet leest de zin nog een keer.

piet en rik ztjn bij oom koos.
oom koos heeft een zaak.
met voer voor een vis.
en voor een koe.
en een kat.
en nog veel meer.

zet de deur niet op een kier.

dan rent de rat weg.

'raar,' zegt piet.
'die zin is heel raar.'

oom koos voert de geit.
de geit woont in een hok.
er is nog een hok.
een hok met een ren.
in die ren loopt een kip.

rik geeft de kip voer.
piet kijkt naar rik.
hij wil ook wat doen.
hij ziet een hok met een rat.
piet kijkt naar het hok.

Iet op!
zet de deur niet op een kier,

dan rent de rat weg.

piet pakt een pen uit zijn zak.
hij haalt de -r- weg.
dat doet hij vaak.
hij leest nog maar pas.
en de -r- kent hij nog niet.
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voer voor de rat

oom koos komt er aan
'wat doe je?' zegt hij.
'je lijkt je pap wel!
toen hij zes was,
las hij de -r- ook niet.'
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piet legt de pen weg
en kijkt naar oom koos.

'weet je nog?' zegt oom koos.
'je pap was zes jaar en ik was vijf .

er was een boos dier.
hij liep naar je pap
met zijn bek op een kier.

hij nam nog net geen hap van je PaP!
dus haal de -r- maar niet weg.
vaak gaat het dan mis.
en ik wil niet dat het mis gaat in mijn zaak.

wat wil je?' zegt oom koos.
'wil je wat doen in mijn zaak?
geef dit voer maar aan de rat.'
dan loopt oom koos weg.
piet gaat naar de rat.
hij zet de deur op een kier.

en ... weg is de rat! @
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boos

rik komt er aan.
'oen!' roept rik.
'wat ben jij dom.
lees het dan!
zet de deur niet op een kier.

dan rent de rat weg.'

piet kijkt sip.
'dat kan ik niet,' zegt hij.
'ik lees het fout!'

oom koos komt er bij.
'wat hoor ik, rik?' zegt hij.
'wat je zegt, is niet leuk voor piet.

kijk naar piet.
h¡j k¡jkt heel sip.
kom op, piet.
hier is een net.
pak de rat maar.
dat kun jij wel.
hij zit daar in die hoek.'

'kom maar op,' zegt piet.

hij pakt het net.
hij loopt naar de rat.
en ... hop!
'het lukt!' roept piet.
de rat zit in het net.
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een man

er komt een man in de zaak.
oom koos kent hem.
het is bas.
hij komt vaak in de zaak.
bas wijst naar een pak voer.
'dat koop ¡k,' zegt hij.
'en ik wil ook gaas voor een ren.

die ren is voor mijn kip.'
oom koos pakt het voer.
'het gaas is om de hoek,' zegt hij

'loop maar met me mee.'
'ik wil ook mee!' roept rik.

en weg is hij.
met oom koos mee.

piet gaat niet mee.
h¡j kijkt naar een vis.
en dan naar de rat.
die zit in een hoek.
in een hoek van zijn hok.
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piet loopt wat heen en weer.
wal zal hij gaan doen?
dan komt er weer een man in de zaak. @
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{wat doet die man?

de man loopt naar piet.
'ik zoek voer voor mijn dier,' zegt hij.
'oom koos is er niet,' zegl piet.
'hij is net de hoek om.
hij komt wel weer.
kan ik wat voor je doen?'
'nee, hoor,' zegt de man,
'ik loop wel wat door de zaak.
ik kijk wel of ik zie wat ik zoek.'

de man loopt weg.
hij kijkt naar de rat in het hok.
en dan naar de vis in de kom.
piet kijkt naar de man.
er is wat met die man , ziel piet.

die man doet raan
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dat mag niet! piet kijkt naar de deur.
oom koos is er nog niet.
dan kijkt hij weer naar de man.
die gaat naar een rek.
piet kijkt wat hij doet. @

piet loopt met de man mee,

de man ziet hem niet.
h¡j k¡jkt niet naar piet.
hij is bij een doos.
daar pakt hij wat uit.
en dan ...
wat ziet piet?
de man doet het in ziin zakl
pakt die man wat weg?
dat kan niet.
dat mag niet.
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de man loopt door.
hij loopt naar de vis.
piet gaat mee.
de man ziet hem niet.
hij kijkt in de kom.
en wat ziet piet?
hij pakt ook de vis uit de kom
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'dat mag niet!' roept piet.

de man kijkt op.
hij ziet piet.

dan doet hij de vis weer in de kom.
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dat is niet in de haak

piet zit bij het rek.
hij kijkt om de hoek naar de man.
wat doet de man bij die doos?
pakt de man een bal?
doet hij dat?
piet loopt naar de man toe.
de man ziet piet.
rap doet hij de bal weer in de doos.
'zoekjij wat?' zegT piet nog een keer,
'ik zoek een aap,' zegt de man.
'is hier een aap te koop?'
'rìee,' zegl piet.
'dat mag niet.
een aap is niet te koop.'
'oo,' zegl de man.
'je doet of jij de baas bent.
maar je oom is hier de baas, hoor.
roep jij de baas voor mij?
ik zoek een uil , zeg dat maar.'

piet loopt de deur uit.
maar hij gaat niet naar oom koos.
hij zet de deur op een kier.
hij kijkt wat de man doet.
dit is niet in de haak!
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de haan

piet ziet wat de man doet.
die pakt een bot uit een doos.
dat doet hij in zijn zak.
hij pikt het!
zie je wel!
die man is een dief!

de dief loopt naar het hok met de haan.
de haan is heel gaaf.
hij is ook heel duur.
de man kijkt of piet er nog is.

hij ziet piet niet.
maar piet ziet hem wel.
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de man zet het hok van de haan op een kier,

hij wil de haan.
die rent door het hok.
wat is dit naar!
heeft de man de haan al?
nee, het lukt niet. @ ' ll'
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wat moet piet doen?

piet moet wat doen.
maar wat?
hoe pakt h¡j dit aan?
hij gaat de zaak weer in.

de man ziet piet niet.
hij is nog bij het hok van de haan.
piet gaat naar het hok van de rat.
hij weet het nog wel:
zet de deur niet op een kier.

dan rent de rat weg.
maar het moet!
de rat moet naar de man!

piet zet de deur op een kier.

de rat rent naar het voer voor de kip.
dat zit in een zak.
nee rat, je moet naar de man!

piet pakt de rat op.
de man kijkt om.
'wat doe jij daar?' roept hij boos.
'jij bent een dief ,' zegl piet.
hij laat de rat los.
die loopt naar de man.
het gaat heel rap.
de rat bijt in het been van de man.
'au!' roept de man boos.
'die is raak!' roept piet.

dan rent de rat weg.
wat gaat hij doen?
piet kijkt naar de rat.

die gaat in een paal.

maar piet wil de rat.
die moet weer naar de man.
dus gaat piet ook in de paal.

hij gaat heel hoog.
tot hij bij de rat is.

maar de man gaat ook naar de Paal.
hij pakt het been van piet
'laat me los, dief!' gilt piet.
'laat me los!' roept piet nog een keer.

maar de man laat niet los.
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piet zit in de paal.

de rat zit er ook.
de man pakt het been van piet.

wat moet piet doen?
hij pakt de rat.
piet ziet de mouw van de jas van de man.

daar moet de rat in.

dan laat hij wel los.

de man kijkt heel raar.
'er zit wat in mijn pak!' roept hij.
'het zit op mijn rug.
het loopt bij mijn heup.
au!' gilt de man.
en dan ... valt hij om. @



de rat hapt

'at), at), au!' huilt de dief.
'er zit wat op mijn buik!
haal het weg!'
piet gaat uit de paal.
hij rent de deur uit.
'oom koos, kom!' roept hij
'er is een dief!'

oom koos is er al.
met rik en bas.
ze zien de dief.
wat doet die man raarl
dan ziet oom koos de rat.
die komt uit het pak van de dief.
de rat zit op zijn kin.
de man gilt nog meer.
dan loopt de rat door naar zijn oor,
en ... hij hapt!

'nee, nee,' roept de man.
'haal die rat weg.
ikzal het niet meer doen!
ik pik geen bot meer!
en ook geen voer.'

wat een Ief

oom koos loopt naar de man.
'is dit de dief, piet?'
'k¡jk maar in zijn zak,' zegt piet.
dat doet oom koos.
hij pakt een bot uit de zak.
en een zakvoer voor de vis.
dan rent er wat door de zaak,
het is de haan.
'hoe komt die los?' zegt oom koos.
piet wijst naar de man.
'dat komt ook door hem,' zegl piet.

'oo!' roept oom koos.
'tkzie het al, piet.
jij pakt die dief met een rat!
wat tof!
wat een lef!
hier, een zoen van mij.
en lk haal ijs voor jou.'

'mmm,' zegt de dief.
'dat lust ik ook.
mmm, ijs!
mag ik ook?'

'jij?' zegt oom koos.
'jij pakt een bot van mij.
jij laat de haan los.



dat mag niet.
jij bent een boef.
voor jou geen ijs.'

de man kijkt sip.
'ikzal het niet meer doen,' zegt hij.
'ik koop dat bot van jou.
hier is poen.
hij pakt wat uit zijn zak.
hij geeft wat aan oom koos.
voor het bot en voor het voer.
'en dit is poen voor ijs,' zegt hij.
'ik haal het ijs wel.'
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'dat is tof,' zegt oom koos.
'maar pik niet meer.
dan ben je geen dief.'

de man gaat weg.
de haan zit weer in zijn hok.
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de rat ook.
dan komt de man weer.
met ijs.
wel lief van die dief. @


