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Het is bijna Vaderdag. 

Floor houdt heel veel van haar papa. 
Maar ze heeft nog geen pakje voor hem. 

Ze piekert zich suf. 
Wat zou papa leuk vinden? 

Een leesniveau voor het 1e leerjaar / groep 3 
AVI 2 - AVI E3

Een leesniveau voor het 2e leerjaar / groep 4 
AVI 5 - AVI E4



Het is bijna feest voor papa. 
Floor heeft nog geen pakje. 
Voor mama weet ze wat ze wil. 
Maar voor papa lukt het niet zo goed.



Zondag is het Vaderdag. 
Floor houdt veel van haar papa. 
Ze wil hem graag een mooi pakje geven. 
Wat zou papa leuk vinden?  
Floor denkt zich suf, maar ze vindt niets. 
Voor mama is het nooit moeilijk.  
Een ketting, bloemen, kaarsen …
Altijd heeft ze wel een ideetje.



Kleine zus geeft raad. 
Ik kleur iets. Dat kun jij ook doen!
Maar floor zegt:
Nee, dat deed ik al. Ik wil iets anders.



Wat geef jij aan papa? vraagt Floor bij het ontbijt.
 Ik maak een tekening, zegt zusje. Papa vindt dat leuk.
Floor staart zwijgend voor zich uit. 
Dat deed ze vroeger al.
Floor wil een bijzonder pakje voor papa.



Grote broer geeft ook raad. 
Papa leest graag. Ik maak een legger  
voor zijn boek.



 Geef hem een nuttig pakje, zegt grote broer. Iets 
dat hij kan gebruiken. Ik maak een legger voor zijn 
boeken.
Floor wil geen nuttig pakje geven.  
Dat vindt ze een beetje saai. 
Ze wil een bijzonder pakje voor papa.



Floor denkt diep na. 
Toen papa klein was, had hij een droom. 
Hij wou bij de brandweer.
Ik maak een rode wagen met een ladder!



Floor denkt aan wat papa haar verteld heeft. 
Vroeger wilde hij graag bij de brandweer. 
Misschien kan ze een rode wagen voor hem maken?
Floor zoekt alle spullen bij elkaar.  
Ze werkt aan de wagen tot hij klaar is.  
Hij is super. Papa zal er dolblij mee zijn!



Poes vindt de wafien ook heel leuk. 
Poes wil er mee spelen. Pas op, poes!
De rode wagen valt. 
   Hij is stuk. Wat erg!



Poes vindt de rode wagen ook heel leuk. 
Hij springt op tafel en wil een ritje maken. 
Maar poes stoot de wagen op de grond.  
Hij valt in stukken op de vloer.
Floor krijgt de wagen niet meer goed. Daar wordt ze 
heel droevig van.



Papa komt de kamer in.  
Floor veegt vlug haar tranen weg.  
Papa heeft het weer heel druk.
Hij kan niet met Floor spelen.



Papa komt thuis en Floor droogt vlug haar tranen. 
Papa loopt gehaast door de kamer.
Hij heeft het weer zo druk! 
Hij kijkt de post na. Of hij belt voor een afspraak …
Het zou fijn zijn als papa meer tijd voor haar had. 
Dan konden ze samen leuke dingen doen.



Floor heeft nu een plan. 
Ze rent blij naar haar kamer. 
Ze weet een leuk pakje voor papa!



Hoera, opeens weet Floor wat ze papa kan geven! 
Ze rent naar haar kamer en gaat aan het werk. 
Ze neemt een doos en gekleurde briefjes. 
Op elk briefje schrijft ze een paar woorden. 
Ze doet heel erg haar best.



Het is feest voor papa. 
Floor geeft hem een doos vol briefjes.
Bon voor een spel. Bon voor een verhaal. 
Papa is er erg blij mee.



Vandaag is het Vaderdag. Papa opent zijn pakjes. 
Hij kijkt verbaasd naar de doos van Floor.
Die zit vol briefjes met leuke ideetjes.
Bon voor een zoen. Bon voor een spelletje. 
Bon voor een tocht met de fiets. Bon voor een verhaal 
in de sofa. Bon om samen een taart te bakken …
 Wat een bijzonder pakje, Floor! zegt papa blij.



Papa neemt vaak een briefje uit de doos. 
Hij leest wat er staat en is blij.
Kom, Floor! Wij gaan spelen!
Papa heeft veel pret met zijn pakje. Floor ook!



Als papa klaar is met werken, pakt hij de doos.  
Hij gaat met zijn hand tussen de briefjes.  
Floor wacht benieuwd wat het wordt.
 Een bon voor een spelletje, lacht papa. Doe je mee?
Papa en Floor genieten allebei van het pakje.  
En weet je wat papa het liefste doet?  
Spelen met de rode wagen die ze samen hebben 
gemaakt!


