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Speel je mee?



illu

2
Leen verveelt zich. 

Ze wil in de tuin spelen, want het is mooi weer. 
Ze vraagt aan papa, mama, oma en opa 

of ze mee naar buiten willen.  
Maar ze hebben geen tijd ...

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

Een leesniveau voor het 2e leerjaar / groep 4 
AVI 4 - AVI M4



Hop hop! Leen danst.
Eén, twee, drie.
Dat is tof!



Draai, draai, hop, hop! Leen danst in het rond.
Wat vindt ze dat leuk!
Nu eens naar de ene kant ...
Dan weer naar de andere kant ...
Maar Leen wordt het dansen beu.  
Ze verveelt zich. Wat zou ze nu kunnen doen? 



Leen wil naar de tuin. Het is mooi weer.
Ga je mee, papa?
Papa kan niet. Hij kookt.



Buiten schijnt de zon.
Het is een prachtige dag!
Ga je mee in de tuin spelen, papa? 
Maar papa maakt eten in de keuken.
Nu niet, Leen. Ik heb geen tijd, antwoordt hij. 



Ga jij mee, mama?
Maar mama kan ook niet.
Ze sport.



Leen gaat op zoek naar mama.
Ze zit op de grond en is zo rood als een tomaat.
Ga je mee in de tuin spelen, mama? 
Nu niet, liefje, hijgt mama. Ze zweet.  
Ik ben nog niet klaar met sporten.



Oma wil vast mee.
Ze zit op de sofa.
Speel je mee, oma?
Nu niet, Leen. Ik lees een boek.



Leen huppelt door het huis, op zoek naar oma. 
Die wil misschien met haar naar buiten!
Oma heeft een leesbril op haar neus en 
een dik boek in haar handen. 
Nu heb ik geen tijd, meisje.  
Het is een erg spannend boek!



Opa kijkt tv.
Ook hij gaat niet mee.
Niet nu, lief kind.



Dan maar naar opa.
Die zit zoals gewoonlijk in zijn favoriete stoel.
Opa, kom mee naar buiten!
Maar opa hoort amper wat Leen zegt, 
want hij kijkt naar de tv.



Leen wil naar de tuin.
Op de kast zit Hans in zijn kooi. 
Hans, ga je mee?
Hans slaapt.



Leen heeft steeds meer zin om buiten te gaan.
Misschien wil Hans de hamster wel mee?
Ze steekt haar vingers door de kooi en roept:  
Hans! Wakker worden!
Maar Hans slaapt diep.



Loes de poes! 
Die is graag in de tuin!
Loes ligt in haar mand.
Ze wil niet mee.



Leen heeft een idee.
Ik vraag het aan Loes!
Die wil altijd buiten ravotten!
Maar Loes ligt heerlijk lui te spinnen.
Ze doet zelfs haar ogen niet open.



Leen is sip.
Ze zit op haar bed.
Ze neemt Pluis.
Hij is haar vriend.



Leen heeft niemand om mee in de tuin te spelen. 
Dan moet ze maar binnen blijven.
Op haar kamer voelt Leen zich alleen.
Gelukkig heeft ze Pluis, haar favoriete knuffel.
Ze pakt hem heel stevig vast.
Jij bent mijn beste vriend, Pluis.



Een klop op de deur.
Mama, papa, oma, opa! 
Kom Leen, zegt papa. Speel je mee?
Pluis mag ook mee!



Plots hoort Leen lawaai op de trap.
Mama, papa, oma en opa komen haar kamer binnen.
Leen! roept papa. Het is een stralende dag! 
Ga je mee naar buiten?
Leen doet of ze even nadenkt.  
Ik ben nogal druk bezig, lacht ze. 
Maar oké, ik maak wel even tijd! En Pluis gaat mee!




