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Flup en papa
Elisabeth Coudol • Gilles Frély
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Flup verveelt zich. Hij wil naar het bos. Papa wil
wel mee. Maar hij moet eerst nog van alles doen.
Waarom treuzelt hij toch zo?

Een leesniveau voor het 1e leerjaar /groep 3
AVI 2
Een leesniveau voor het 2e leerjaar /groep 4
AVI 5

Papa gaat graag wandelen in het bos. Hij houdt van de
frisse lucht, van de bomen en de vogels. En Flup rent
graag op de paadjes. Of hij verstopt zich in de struiken.
Maar vandaag heeft papa geen haast.
– Kom op, papa! Ik wil naar buiten! Het is zo leuk
in het bos!

flup wil graag naar buiten.
hij trekt zijn jas aan.
– kom papa, gaan we naar het bos?
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– Ik maak eerst warme chocolademelk voor ons! zegt
papa. Met koekjes en honing! Dat vind je toch lekker?
– Ja hoor, zegt Flup, maar ...
– Goed! Zet jij dan de koppen op tafel? Dan ga ik melk
koken!
– Oké, zegt Flup, en hij gaat in de kast op zoek naar
kopjes.

– dat is goed, zegt papa.
maar wacht nog even, flup.
eerst maak ik iets lekkers voor ons klaar.
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Flup vindt alles heerlijk: de chocolademelk, de koekjes,
de honing, de jam ... Hij eet en drinkt tot bijna alles op
is. Maar nu is het echt wel hoog tijd!
Hij wil naar buiten! Hij wil naar het bos!
– Kom, papa, gaan we nu?

mmm, lekker, die koekjes!
heerlijk, die warme melk!
maar nu wil Flup echt naar het bos!
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– Laten we eerst de keuken opruimen, zegt papa.
Dat is leuker voor mama als ze thuiskomt.
Wat een werk! denkt Flup. De kopjes en de pannen
afwassen. De tafel schoonmaken. De melk en de jam
in de koelkast zetten. De koekjes in de kast zetten ...
Maar papa heeft gelijk: mama zal blij zijn.

– nog niet, zegt papa.
eerst ruimen we de keuken op.
dan is mama blij.
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Eindelijk! De keuken is helemaal schoon! Flup
heeft geveegd met de bezem. Papa heeft de rest
schoongemaakt. Er is geen vlekje meer te zien.
De pannen zijn afgewassen. De kopjes staan weer netjes
in de kast.
– Nu zal mama blij zijn! zegt Flup. Kom papa, gaan we
nu eindelijk naar het bos?

– goed zo! zegt papa.
je bent een goede helper!
en nu de vloer! neem jij de bezem.
flup zucht. hij gaat aan het werk.
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– Wacht even, Flup, zegt papa. Ik heb nog een idee. We
kunnen het huis verven in een mooie, vrolijke kleur.
– Wat? roept Flup. Het hele huis verven? Nee hoor!
Ik wil naar buiten, ik wil naar het bos!
Wat doet papa toch raar vandaag! Anders wil hij
zo graag naar het bos! Maar nu wil hij van die
gekke dingen doen! De keuken opruimen! Het huis
schilderen! Pff! Waarom niet de hele straat?
Flup loopt boos naar zijn kamer.

– wacht, zegt papa, ik heb nog een idee.
we kunnen het huis verven!
in een mooie, felle kleur!
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Maar Flup ziet niet wat papa doet. Natuurlijk gaat
papa het huis niet verven, ben je gek! Hij trekt zijn
werkkleren aan en gaat naar de garage.
Mama is daar net aangekomen met een groot pak.
Kling, klang, bing, bang!
Wat zijn dat voor rare geluiden in de garage?

flup loopt boos naar zijn kamer.
hij gaat op zijn bed liggen.
pff, dan blijf ik maar hier! denkt hij.
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Maar dan hoort Flup mama roepen. Hij kijkt door
het raam. Wat zit er in dat pak?
– 	Kom snel naar hier en maak open! lacht mama.
Flup haast zich naar de garage. Hij trekt aan de strik
en o ... Zijn ogen worden groot. Een fiets!
Een gloednieuwe, blinkende fiets!
– Gelukkige verjaardag, Flup! zeggen mama en papa.

– flup, kom je naar buiten?
wie riep daar? flup kijkt door het raam.
mama en papa staan daar met een groot pak!
– een pak omdat je jarig bent! lacht mama.
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En nu gaan ze naar buiten, alle drie. Flup rijdt voorop.
Eerst op de stoep, voorzichtig. Dan naar het park.
En dan naar het bos, op de paadjes. Het gaat al heel
goed. Flup neemt de bochten als een echte renner.
Dit is echt de mooiste fiets van de stad.
En papa en mama zijn de beste ouders van de hele
wereld!

flup opent het pak. kijk, hoe leuk!
flup springt blij op zijn fiets.
hij tikt met zijn duim tegen de bel.
hij is blij, zo blij ...
18 dank je wel, papa en mama!
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