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Ik ben Noor.

Ik ben Ron.
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Noor en Ron
Noor woont op nummer tien.
Samen met papa Raf en Roemie.
Papa Raf is haar papa.
En Roemie is haar hond.
Ron woont naast Noor.
Hij woont op nummer acht.
Samen met mama Suus en Ollie.
Mama Suus is zijn mama.
En Ollie is zijn poes.
Noor zit bij Ron in de klas.
En Ron zit bij Noor in de klas.
Ze spelen vaak samen.
In de tuin van Noor.
Of in de tuin van Ron.
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Is Ron bij Noor?
Dan speelt Roemie ook mee.
Roemie blaft.
Ze rent rond.
En ze graaft een kuil.
Ron is gek op Roemie.
Had hij maar een hond.
Is Noor bij Ron?
Dan komt poes Ollie er ook bij.
Noor aait haar kopje.
Dat vindt Ollie fijn.
Ze spint zacht.
Noor is gek op Ollie.
Had zij maar een poes.
Op een dag krijgt Ollie jongen.
Het zijn er drie.
Een grijs poesje.
Een wit poesje.
En een poesje met heel veel kleuren.
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Rood, zwart, wit en grijs.
Dat poesje vindt Noor het liefst.
Noor komt vaak kijken.
De poesjes worden snel groot.

De grijze gaat het eerst weg.
Die gaat bij de oom van Ron wonen.
Dan gaat de witte weg.
Er blijft nog één poesje over.
Dat met rood, zwart, wit en grijs.
Zij heeft nog geen baasje.
Noor is blij dat dit poesje er nog is.
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Ik wil een poes
Noor speelt bij Ron in de tuin.
Samen met Ollie en het kleine poesje.
Het poesje rolt door het gras.
Noor kroelt haar buikje.
Het poesje bijt zacht in haar hand.
‘Wil jij een poesje hebben?’ vraagt Ron.
‘Ik wel,’ zegt Noor.
‘Maar ik weet niet of papa ...’
‘We gaan het hem vragen,’ zegt Ron.
Ze lopen de tuin van Noor in.
Papa Raf zit lekker in de zon.
‘Willen jullie wat drinken?’ vraagt hij.
‘Nee,’ zegt Noor.
‘Maar ik wil wel een poes.
Die met rood, zwart, wit en grijs.
Die van Ron.
Mag dat, papa?’
‘Ben je mal,’ zegt papa.
‘Dat kan toch niet met Roemie.
Die heeft de pest aan katten.
Het spijt me, Noor.
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Maar hond en kat gaan niet samen.’
Roemie blaft.
Die vindt dat ook.
Noor wil zo graag een poesje.
Zou het echt niet kunnen?
‘Kom mee, Ron,’ zegt ze boos.
‘We gaan weer naar jou toe.
Met papa wil ik niet meer praten.’
‘Dag,’ zegt papa.
‘Doe de groeten aan je moeder, Ron.’
‘Mama,’ roept Ron.
‘Mogen we een koekje?’
‘Ha, schatjes,’ zegt mama Suus.
‘Pak maar.
En dan de tuin in.
Want ik ben aan het werk.’
Ron en Noor gaan de tuin in.
Het kleine poesje rent mee.
Noor tilt het poesje op haar schoot.
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‘Heeft dit schatje al een naam?’ vraagt ze.
‘Nee,’ zegt Ron.
‘Dat verzint haar baasje.’
‘Ik dus,’ zegt Noor.
Ron kijkt haar aan.
‘Je mag toch geen poes?’
‘Maar ik wil het wel,’ zegt Noor.
‘En jij moet mij helpen.’
‘Hoe dan?’ vraagt Ron.
‘Ik heb een plan,’ zegt Noor.
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Het plan
Noor legt haar plan uit aan Ron.
‘Roemie moet aan het poesje wennen,’ zegt ze.
‘Ik neem haar mee naar jou toe.
Dan kunnen ze samen spelen.
Na een week zijn ze vrienden.
En dan mag ik het poesje hebben.’
‘Goed plan,’ zegt Ron.
‘Ik haal Roemie,’ zegt Noor.
Roemie rent de tuin van Ron in.
‘Waf, waf,’ blaft ze.
Haar staart gaat heen en weer.
Ze stuift op het poesje af.
Daar schrikt het poesje van.
Haar staart is twee keer zo dik.
Ze blaast naar Roemie.
Snel doet Noor Roemie aan de lijn.
‘Bind Roemie maar aan het wasrek,’ zegt Ron.
‘Dan kunnen ze wennen.’
Noor maakt Roemie vast aan het rek.
Er hangen broeken en sokken aan.
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Roemie blaft.
Het poesje kruipt weg bij Ron.
Roemie trekt aan de lijn.
Ze wil naar het poesje toe.
Het wasrek is niet zwaar.
En dan rent Roemie weg.
Het rek danst achter haar aan.
Broeken en sokken vliegen door de lucht.
Het poesje wacht niet op Roemie.
En ook niet op het wasrek.
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Poes op de taart
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De poes van Ron heeft jongen.
Noor wil er ook één hebben.
Maar papa wil dat niet.
‘We hebben al een hond,’ zegt hij.
‘Dat gaat niet met een kat.’
Maar Noor heeft een plan ...
Grappig verhaal voor kinderen van 6-7 jaar.
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