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Kok kookt graag. 
Maar Kat komt vaak de keuken in om te smullen 

en te proeven. Dat vindt Kok niet zo leuk. 
Dus wil hij Kat foppen ...
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Een leesniveau voor het 1e leerjaar / groep 3 
AVI 1 - AVI START

Een leesniveau voor het 2e leerjaar / groep 4 
AVI 3 - AVI E3



Dit is Kok.



Dit is Kok. Hij werkt in de keuken. 
Daar is hij graag. Hij kookt er iedere dag.
Kok kan heel veel bereiden. Brood, soep, vlees, vis. 
Noem maar op. En hij proeft alles.
Vandaar zijn dikke buik.



Daar is Kat. 



Ook Kat is graag in de keuken.  
Niet om te werken. Nee, om te smullen.
Kat houdt van eten. Dus snuffelt ze in het rond.
De hele dag door. Op zoek naar een hapje.
Kat proeft van de room. Ze eet van het vlees.
En ze bijt in de vis.



Ik fop Kat. 



Kok baalt van Kat.  
Hij vindt het niet fris. Een dier in de keuken. 
Dus bedenkt Kok een plan. 
Ik maak een gek gerecht. Speciaal voor Kat.  
Dat zal haar leren. En dan komt ze vast niet meer. 
Weg met Kat!



Ik kook een tak.



Kok kijkt in zijn boek. Een boek voor raar eten.
Ah, dat is het, zegt Kok. 
Hij loopt naar de tuin. En hij komt terug met een tak.
De tak gaat in de pan. Kok doet er water bij.
Dan zet hij de pan op het fornuis.
Dat zal wel smaken, lacht Kok.



Ik bak een sok.



Nu nog een lekker toetje, zegt Kok.
Hij zet zijn muts recht. En hij gaat aan de slag.
Hij pakt nog een pan.
Eens kijken, mompelt Kok. Aha, ik weet al wat. 
Ik bak mijn sok.
Hij doet boter in de pan. En trekt dan zijn sok uit.
Hop, in de pan ermee.



Pas op! Vuur in de pan! 



Maar dan gaat het mis. Even let Kok niet op.
Het vuur is te hoog. De vlam slaat in de pan.
Help, gilt Kok. Brand! Brand!
Overal is rook. En de sok is nu verbrand.



Ik kom! 



Kat schiet te hulp. Ze haalt een emmer.
Die vult ze met water. En zo blust Kat het vuur.
Brand geblust, roept Kat. Niets meer aan de hand. 
Dus geen paniek, Kok. Alles is weer goed.



Kok is dol op Kat.



Kok tilt Kat op. Hij geeft haar een aai.
Ik ben zo blij. Door jou valt het mee. 
Jij bent mijn held. Nu kook ik voor jou. 
Wat je maar wilt. Dus zeg het maar.
Miauw, zegt Kat.



Eet maar, Kat!



Ik lust alles, zegt Kat. Dus maak maar wat, Kok. 
Maar liever geen tak. En zeker geen sok, haha.
Ik zal het niet meer doen, zegt Kok.
En Kok maakt vis voor Kat. Heel veel.
Daarna vlees en brood en soep.
Zo smult Kat voortaan iedere dag. 




