AVI-M3
poes moos
poes moos gaat naar school
poes moos en de draak
♦
nik en luun (3-in-1)
♦
de dieren van bas en brit (2-in-1)
♦
klein als een muis
kas is kwijt
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plof!

het nest

daar ligt piep in het gras.
heel hoog in de boom is een nest.

zijn nest is ver weg.

woesj, woesj, woesj doet de boom.

‘help,’ roept hij. ‘help!’

heen en weer gaat hij.

daar komt mam aan.

heen en weer!

en daar is pap ook.

in het nest zit piep.

‘vlieg,’ roept mam.

piep is een roek.

maar piep kan het niet.

hij is nog klein.

hij is nog te klein.

‘hou je vast,’ roept mam.
‘val niet uit het nest!’
piep pakt het nest vast.
maar het lukt niet.
daar gaat hij!
hij valt 
pap haalt een worm voor hem.

en valt 
en valt.

en mam geeft hem een bes.
piep eet ze op.
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het is al laat.

piep is blij als de zon er weer is.

de maan komt op.

hij hupt van zijn tak af.

’klim maar op die tak,’ zegt mam.

en kijkt naar zijn boom.

piep zit heel stil op zijn tak.

daar heel hoog is zijn nest.

wat is het hier naar!

daar zijn pap en mam!
maar dan….
voor hem staat een kat.
‘mmm,’ zegt ze.
‘ik lust wel wat…’
haar bek is groot.
en wat kijkt ze vals!
‘help,’ roept piep bang.
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de heks
‘niet doen,’ hoort piep.
‘stop!’
vlak voor piep staat fik de heks.
zij is de baas van de kat.
‘blijf af, saar,’ zegt ze boos.
‘ik wil hem!
ik zoek een hulp.
kraaa!

raaf is weg.

daar is mam.

hij was mijn hulp.

ze valt de kat aan.

maar een roek kan ook.

mam hakt en pikt.

die lijkt op een raaf.’

de kat sist en bijt.

met een klap sluit saar haar bek.

maar de kat wint.

boos kijkt ze naar de heks.

mam zit sip in het gras.
de kat kijkt naar piep.
‘en nou jij…’ zegt ze vals.
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