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ik ken een mop!
Maantjes zijn boeken voor kinderen die een 
gemiddelde leesontwikkeling doormaken. Dit 
boek kunnen kinderen na ongeveer 15 weken 

leesonderwijs lezen. Het sluit aan bij kern 6 van 
de leesmethode Veilig Leren Lezen.
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ik wil dit boek. 
hoe duur is het?

sam, zoen die man! nee, hou op!
het was een mop!

die mop is leuk! 

een zoen voor een boek

voor jou kost dat boek een zoen.
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1414

man op de maan

woont er een man op de maan? 
weet jij dat, wout?

ik weet dat wel. 
kijk maar, teun. 
de maan is ook aan! 
dus er woont een man 
op de maan.
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1515

boe! 
het is een - nul!

wat roep jij?
boe? 
ben jij niet voor wit dan?

boe! 
boe!

boe! 
boe! 
boe!

boe! 
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1616

niet leuk

wat een jeuk op 
mijn kop.

ik tel tot tien!
en dan zoek ik jou.

dat is niet leuk hier.
ik wil een kop met haar!
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Een vlieg in de soep

Juul Lelieveld en Lars Deltrap
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Maantjes zijn boeken voor kinderen die een 
gemiddelde leesontwikkeling doormaken. 

Dit boek sluit aan bij kern 10 van de leesmethode 
Veilig leren lezen en kan na ongeveer 27 weken 

leesonderwijs gelezen worden.

Een vlieg in de soep
Sien loopt op straat.

Ze ziet een vrouw met haar hond.
Sien: ‘Waarom heeft die hond paarse sokjes aan?’

Vrouw: ‘Omdat de groene in de was zijn!’
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Een koe zit met haar zus in bad.
Ze zegt: ‘Mag ik je washand, zus?
Mĳn vlekken gaan er niet af.’

Ik word zes jaar.
Ik klop slagroom voor de taart!

Waarom spring je zo op en neer?

8
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Waar is je vrouw?

Die is naar de stad. 
Voor schoenen …

Sien loopt op straat.
Ze ziet een vrouw met haar hond.
Sien: ‘Waarom heeft die hond paarse sokjes aan?’
Vrouw: ‘Omdat de groene in de was zĳn!’
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Dokter, ik zie niet meer zo goed.
Ik moet echt een bril hebben.

Deur open.
Koe erin.
Deur dicht.

Deur open.
Koe eruit.
Ĳsbeer erin.
Deur dicht.

Hoe krĳg je een ĳsbeer in de koelkast?

Hoe krĳg je een koe in een koelkast?

17
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Hoe heet een kat met een wortel in zĳn oor?

Dat maakt niks uit.
Hĳ hoort je toch niet!

Loop jĳ maar eens zo ver!

Is er geen school vandaag?

Het is toch een steel-pan?

Waarom vliegt een gans naar het zuiden?

Nee, wĳ hebben ĳsvrĳ!

19
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