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De bus van juf Jet

Juf Jet rijdt met een bus.
‘Leuk is dat,’ zegt juf Jet.
‘Er kan veel in.
Ik kan met mijn bus op reis.
Ik leg er een mat in.
Hop, ik heb een bed.’

De bus is oud.
Er is een deuk hier.
Er zit een kras daar.
Een bak vol roest.
De bus is geel.
Dat is niet de kleur van juf Jet.
‘Rood was te duur,’ zegt juf Jet.
‘Het was geel of niets.’



kijk, de bus van juf jet.
de bus is geel.
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- wat weet je van … -
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- wat weet je van … -

jufjet

ook de slip van juf jet is rood!

de kip van juf jet gaat mee op reis.

juf jet is lief.

juf jet is dol op rood.
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Plus en min

Mo pakt zijn pen.
Hij maakt een som.
Juf Jet kijkt toe.
Vier plus een is vijf.
‘Heel goed,’ zegt juf Jet.
Mo is fi er.

Juf Jet loopt nu naar Loes.
Ze wijst naar een som.
Zes min een is vier.
‘Kijk eens goed, Loes,’ zegt juf.
‘Oeps,’ zegt Loes.
Ze pakt haar gom.
Weg is de vier.
Loes maakt er een vijf van.
‘Juist,’ lacht juf Jet.
‘Ik wist dat je het kon, Loes.’
Loes lacht.

Tijd voor een boek

‘Het is uit met plus en min!’ roept juf Jet.
‘Tijd voor een boek!’
Juf Jet pakt een boek.
Het is stil in de klas.
Juf Jet leest voor.
Ze praat zacht.
Af en toe roept ze.
Soms gilt ze en tiert ze.
Wow, wat leest ze goed voor.
‘De vos bijt de haas!’ gilt juf Jet.

Mo kijkt sip.
Het is of hij in het boek zit.
Het is of hij de haas is.
Het loopt goed af voor de haas.
Oef!
Mo lacht.
‘Oef, oef,’ zucht Loes.
‘Oef,’ zegt ook Mei.
Wat een boek!
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Juf Jet weet raad

Mo speelt met zijn tol.
Tom pakt de tol af.
Mo is boos en huilt.
Daar is juf Jet.
‘Wat scheelt er, Mo?’
‘Tom pakt mijn tol af.
Hij mag met mijn tol,
maar ik wil ook.’

Juf Jet loopt naar Tom.
‘Lief van Mo dat je met zijn tol mag.
Mo wil zelf ook.’
Tom kijkt sip.
‘Het spijt me, juf Jet.’
‘Zeg dat maar aan Mo, Tom.’
‘Het spijt me, Mo.’
Juf Jet weet raad.
‘Speel elk om de beurt,’ zegt ze.
‘Goed,’ zegt Mo.
Mo geeft een draai aan de tol.
Dan is Tom aan de beurt.
Leuk is dat.




