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Heks wordt wakker. 
Ze doet haar kleren aan. 

Maar wat is dat? 
Er zit een gat in haar sok. 

Wat nu? 

 Een leesniveau voor het 1e leerjaar /groep 3 
AVI 1

Een leesniveau voor het 2e leerjaar /groep 4 
AVI 3



32

aa.
een sok met een gat.

Het is zeven uur in de morgen.
In het huis van Heks rinkelt de wekker.
Ze stapt uit bed.
Heks trekt haar heksenpak aan.
Eerst haar sokken.
Dan haar rok.
Daarna haar jas.
Maar wat is dat?
– Krijg nou wat, roept Heks.
 Er zit een gat in mijn sok!
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Heks pakt haar voet.
Ze kijkt nog eens goed.
Ja, het is echt waar.
Een groot gat in haar sok.
Haar teen steekt er helemaal uit.
Zo groot is het gat.
Heks schudt haar hoofd.
– Dit kan toch niet.
 Zo loop ik voor gek.

daar is een teen.
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weg met dat gat!

Wat moet ik doen?
Ik heb geen naald.
En ook geen draad.
Het gat maken gaat dus niet.
Heks krabt aan haar neus.
Ineens heeft ze een plan.
– Ik verzin een spreuk.
 Die spreuk maakt het gat dicht.
 Zo tover ik het gat in mijn sok weg!
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tik   
Heks denkt diep na.
Hoe pakt ze dit het best aan?
Misschien een spreuk die rijmt op sok?
Maar wat rijmt er op sok?
Heks mompelt. 
– Bok, slok, klok, kok, tok.
– Ja, tok, dat wordt het.
Heks zwaait met haar staf.
En ze roept: Tik ... Tak ... Tok!

tak 

tok!
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aa.
een gat in de rok.

Er is bliksem.
Er is rook. 
– O nee! roept Heks. 
 Dit kan niet waar zijn.
Er zit nu ook een gat in haar rok.
Eerst in haar sok.
Nu ook in haar rok.
Hoe is dat gebeurd?
Wat heeft ze fout gedaan?
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– Ik draai de spreuk om, zegt Heks.
  Wie weet helpt dat.
Heks zwaait weer met haar staf.
Tok ... Tak ... Tik!
Er is rook. 
En er is bliksem.
– Help! roept Heks. 
Ze zwaait met haar armen.
Ze stampt met haar voeten.
– Dit kan toch niet waar zijn!

tok   

tak 

tik!
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aa.
een gat in de jas.

Er zit nu ook een gat in haar jas.
Eerst in haar sok.
Toen in haar rok.
Nu ook een gat in haar jas.
– Dat kan er ook nog wel bij, zucht Heks.
 Wat erg.
 Wat een pech.
 Ik zie er niet uit met al die gaten.
 Wie kan mij helpen?
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wat moet ik doen, 
reus?

Heks denkt diep na.
Reus misschien?
Hij weet meestal wel raad.

Heks gaat naar het huis van Reus. 
Ze vertelt het hele verhaal.
In geuren en kleuren.
Heks vertelt over de spreuk. 
En over haar sok, rok en jas.
– Het is een ramp, Reus.
 Ik zie er slordig uit.
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dat is tof!
dat wil ik ook!

Reus bekijkt Heks van top tot teen.
– Inderdaad, Heks.
 Ik zie overal gaten.
 In je jas.
 In je rok.
 En in je sok.
 Wauw! Hoe mooi!
 Dat wordt de nieuwe mode.
 Dat wil ik ook, roept Reus.
 Hoe gaat die spreuk, Heks?


