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Jet en Kas zijn dikke vrienden.  

Samen bouwen ze een hut.  
Maar dan komt Tijl roet in het eten gooien ...

Een leesniveau voor het 1e leerjaar / groep 3 
AVI 2 - AVI M3

Een leesniveau voor het 2e leerjaar / groep 4 
AVI 4 - AVI M4
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Dit zijn Jet en Kas. 
Jet is vaak bij Kas. 
– Zin in ijs, Jet? 
– Ja, Kas! Mmm.

Als je Jet ziet, zie je Kas en als je Kas ziet, zie je Jet. 
Kas en Jet zijn dikke vrienden. 
Ze spelen heel vaak samen, ook vandaag. 
– Heb je trek in een ijsje, Jet? 
– Altijd, Kas! 
Kas schept drie dikke bollen in een kom.  
Hij strooit er nootjes op. 
– Mmm, lekker! Dank je wel, Kas!
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Jet vouwt een blad papier open.  
Daarop heeft ze een hut getekend.
 – Wat denk je ervan, Kas? Zullen we samen een hut 
bouwen? 

 – Wow! Wat een fijn plan, Jet! 
Dan kunnen we in de hut spelen.  
En als het regent, zitten we lekker droog.

 – Inderdaad, Kas!
 – Ik ga planken en een zaag in de schuur halen.
 – Ik pak touw en een zeil voor het dak!

Kas en Jet gaan ijverig aan de slag.

– Ik wil een hut, Kas! 
– Wat leuk, Jet! Ik doe mee! 
– Ik pak een zeil en hout, Kas. 
– Ik pak een zaag, Jet!
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Jet en Kas werken hard. Het is moeilijker dan ze dachten.  
Maar de hut schiet goed op en ziet er prachtig uit.  
Er is al een deur en een dak, nu moet het zeil er nog op. 
– Van al dat klussen krijg ik dorst, Jet! 
– Ik haal wat fruitsap en bekers, Kas. 
– Goed idee, Jet! 
En Jet vertrekt, vrolijk zingend, om sap en bekers.

Kas zaagt en puft. 
– Ik haal sap, Kas. 
– Dat is lief, Jet. 
en weg is Jet.
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O nee, daar komt Tijl aan. 
Tijl is veel groter dan Kas, en sterker. 
– Wat een stomme, lelijke hut! brult hij. 
Tijl schopt heel hard tegen de hut.  
De deur tuimelt op de grond en het zeil scheurt. 
– Niet doen! Stop! Stop! roept Kas nog. 
Maar Tijl luistert niet en gaat maar door.  
Zo gaat het altijd. Tegen Tijl kan Kas niets beginnen.

O nee, daar is Tijl!  
– Dit doe ik met je hut, Kas. 
Daar! Tijl schopt en schopt. 
De hut is om zeep.
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Tijl heeft de hut helemaal stukgemaakt. 
Maar nog is het niet genoeg. Tijl bijt in de poot van Kas. 
Kas schreeuwt het uit van de pijn! 
Tijl geeft hem ook nog een dreun op zijn kop. 
– Auw! 
Zo vlug als hij kan, rent Kas weg. 
Stomme Tijl, denkt hij. Dénkt hij! 
Hij durft het niet te zeggen. 

Tijl bijt in de poot van Kas. Dat doet pijn! 
Tik op de kop van Kas. Tik. Tik. 
Kas huilt.
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Thuis verzorgt Jet de poot van Kas.  
Ze legt er een pleister op. Kas zucht. 
– Zo kan het niet langer, zegt Jet. 
   Je moet iets doen tegen die pestkop. 
– Wat dan, Jet? 
   Tijl is veel sterker en groter dan ik. Ik ben bang! 
Jet heeft een plannetje bedacht. 
– Ik help je wel, zegt ze.

De poot van Kas doet pijn.  
Jet is boos. 
– Tijl is een oen. 
   Ik leer hem een les, Kas!
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 – Wie niet sterk is, moet slim zijn.  
We gaan Tijl een lesje leren, Kas.

Jet pakt een pot met roet en smeert Kas in.
 – Brul maar, zegt ze.

Kas brult.
 – Luider! Harder! gilt Jet. Je lijkt wel een bange vogel.

Kas brult zo hard hij kan. Hij is net een woeste beer.   
– Dat is veel beter! lacht Jet.

Jet doet roet op de neus van Kas. 
En roet aan zijn poot. 
Kas is net een beer.
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Tijl kijkt bang naar de zwarte beer in de boom.
 – Als je Kas nog een keer pest, maak ik moes van je! brult 
de beer. 
Jij bent misschien sterker dan Kas, maar ik ben veel 
sterker dan jij.

Tijl bibbert. 
– Hoor je me, oen? 
Tijl knikt en rent weg. 
– Wie moet je met rust laten? roept de beer nog. 
– Kas! Kas! roept Tijl met een piepstem.

In de boom zit een beer. 
Met een snoet van roet. 
Nog een tik aan Kas en ik eet je op!  
Tijl kijkt sip.
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Tijl is er niet gerust in. Hij moet er niet aan 
denken dat de beer moes van hem maakt. 
Hij laat Kas met rust.  
En Kas? 
Kas zit in de hut die hij en Jet hebben gebouwd.  
Het is er heerlijk. 
– Wil je nog een wafel, Kas? 
– Graag, Jet, met heel veel slagroom! 
– Komt eraan, beer! knipoogt Jet.

Tijl pest Kas niet meer. 
Het gat in het zeil is mooi dicht. 
Jet en Kas zijn in de hut. 
Jet eet een wafel. Kas ook. Mmm.


