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De moppen in dit boek houden rekening met de tekstkenmerken van AVI-niveau M4
(voor beginnende lezers in het midden van het tweede leerjaar / groep 4).

Volgens het nieuwe AVI-systeem: M4

Moppen, toneellezen

ik lees
een mop met jou

een boek vol moppen om samen te lezen

AV I
Hou jij van lachen?

M4

Je kunt gekke stemmen gebruiken.

Dan moet je deze moppen lezen!

Dat is grappig.

Je kunt ze in je eentje lezen.

Maar doe het niet te vaak.

Maar het wordt pas echt leuk

Het is niet goed voor je stem.

als je ze samen leest.

Als je te gek doet,

Met je vrienden.

kun je keelpijn krijgen.

In de klas.
Met je juf of met je meester.

Zinnen met een ! lees je luid.

Of met je mam, pap, broer, zus, oom...

Zinnen met een ? zijn vragen.
Dan gaat je stem op het eind van

Spreek bij elke mop af wie welke

de zin een beetje omhoog.

persoon speelt.

Zie je een punt of een komma,

Spreek ook af wie de zinnen voorleest

dan moet je even wachten.

die in een kleur staan.

Zie je drie puntjes ...

Weet je wat ook leuk is aan samen lezen?

dan wacht je ook even.

Het wordt een soort van toneel.
Je kunt oefenen met de manier
waarop je leest.
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Kleine vaders
dit is Sami

dit is Kolet

Moet je horen, MIJN vader,
die is pas klein!

dit is Idris

Als wij naar de winkel gaan,
moet IK de kar duwen.

Sami, Kolet en Idris zitten bij elkaar in de klas.

Hij kan gewoon niet bij de kar!!!

Op een dag lopen ze samen na school

Wat vind je daarvan?

naar de bieb.

Is jouw vader ook zo klein, Idris?

Onderweg praten ze over hun vaders.
Pfff ... Mijn vader ...
Mijn vader is echt heel klein.

die ligt in het ziekenhuis.

Zo klein! Je gelooft het niet.
Hij draagt de kleren van

Oei. Hoe komt dat?

mijn broer van vijf.
En dan zijn die hem nog te groot!

Hij is van de ladder gevallen
toen hij probeerde aardbeien
te plukken.
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Koude soep

Groenten planten

dit is Anja

dit is Ron

dit is Abu, de ober

dit is Bert
Bert is de vader van Ron.

Anja gaat uit eten.
Ze bestelt de soep van de dag.

Ron zit al jaren in de gevangenis.

Als ze van de soep proeft,

Hij moet daar de rest van zijn leven blijven:

blijkt die ijskoud te zijn.

hij heeft mensen vermoord.
Elke week gaat Bert bij Ron op bezoek.

Hé, ober!

Als Ron en Bert met elkaar praten,

Die soep is koud!

is er altijd een agent in de buurt.

Het is gazpacho, mevrouw.

Hoi Ron.

Hé, Gazpacho!

Hoi pap!

Die soep is koud!

Hoe gaat het?

Gazpacho (spreek uit: gas-paa-tsjoo) is een Spaanse
soep die altijd koud gegeten wordt. Er zit tomaat in,
paprika, komkommer, ui en knoflook.
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O, Ron.

Een dag later staat er een bende agenten

Ik word oud.

bij Bert op de stoep.

Trappen lopen ...

Ze ploegen de hele tuin om.

Het lukt me niet meer.

Ze graven en graven.

De tuin omploegen ...

Ze scheppen en spitten tot het donker wordt.

Het lukt me niet meer.

Maar ze vinden niks.

En als ik de tuin niet kan omploegen,

Een week later komt Bert weer bij Ron op bezoek.

dan kan ik geen groenten planten.
Ik word er sip van.

En, pap?

Zal ik ooit nog kool uit mijn tuin

Hoe gaat het met je tuin?

kunnen eten?

Heb je al groenten kunnen planten?

Maar pap, wat zeg je toch?
Je moet UIT DE TUIN WEG blijven!
Dat heb ik je al wel twintig keer gezegd!
Ik heb daar alle LIJKEN VERSTOPT!

54

55

