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ik begrijp. m 

blz. 

2 man rent naar de boom. 
man loopt naar de boom. 

3 saar is bij de ton . 

6 man roept heel luid. 
man roept heel hard. 

7 kim stapt weg. 

kim gaat weg. 

11 hij kijkt nog wat sip. 

12 saar rent vlug weg. 
saar rent snel weg. 

13 jo rent naar de muur. 

13 saar rent naar de haag. 
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nee, je mag niet! 

waar is man? 

jo ziet man niet. 

en waar is saar? 

saar is ook weg. 

jo staat bij een boom. 

jo kijkt in het rond. 

ik vind je wel, man! 

ik vind je wel, saar! 



jo kijkt in het rond. 

daar ben je, mon! 

daar bij de muur! 

mon rent @. 

mon rent naar de boom. 
mon rent en rent. 

mon is bij de boom. 



jo kijkt weer in het rond. 

daar ben je, saar. 

daar bij die ton @! 

saar rent. 

saar rent naar de boom. 

saar rent en rent. 

ook saar is bij de boom. 



wie komt daar? 

dat is kim. 

kim kijkt naar jo. 

kim kijkt naar man. 

kim kijkt naar saar. 

wat komt kim hier doen? 
wat wil kim? 



mag ik ook? vraagt kim. 

mag ik ook mee doen? 

jo kijkt boos naar kim. 

en ook man kijkt boos. 

kim kijkt bang. 

mag ik ook mee doen? 

zegt kim heel, heel stil. 



nee, jij mag niet! roept jo. 

jij mag niet mee doen! 

het is net zo leuk! 

nee, jij mag niet mee doen! 

roept mon heel luid ~ -

we zijn al met drie! 

met vier is het niet zo leuk! 
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kim kijkt naar de grond. 
hij stapt ~ weg. 
hij stapt traag weg. 
kim wou zo graag mee doen. 
maar nu mag het niet. 
het mag niet van jo. 

het mag niet van man. 



nee! dat vind ik niet goed! 
dat is de stem van saar. 
dat vind ik niet goed! 
saar roept luid. 
haar stem klinkt boos. 
met vier gaat toch ook! 
met vier is ook leuk! 



kom, kim! roept saar. 

kom er maar bij! 

jo kijkt boos naar saar. 

en ook mon kijkt boos. 

wat zegt saar nu? 

maar saar zegt het nog eens: 

kom, kim! kom maar, kim! 

speel maar met ons mee! 



kim kijkt naar saar. 

kim komt er bij. 

mag ik echt? vraagt hij. 

ja hoor! lacht saar. 

kim kijkt naar jo. 

kim kijkt naar man. 

mag het echt? vraagt hij. 



nou ja dan maar, zegt mon. 

hij kijkt nog wat sip ~ -

nou ja. het is goed. 

lukt het wel met vier? 

vraagt jo nog eens. 

nou ja, dat zal dan wel. 

leuk! roept kim blij. 

leuk! leuk! leuk! 



weet je wat? zegt saar. 

kim moet bij de boom. 

dat is goed, zegt jo. 

ja dat is goed! zegt mon. 

tel maar tot vier! roept saar. 

tel maar heel traag tot vier. 

saar rent vlug @ weg. 

en ook jo en mon rennen weg. 



kim staat bij de boom. 

hij telt heel traag. 

een ... twee ... 

mon loopt naar de ton. 

jo rent naar de muur (@). 

saar rent heel hard naar de haag @. 

d . . ' ne ... vier. 

• 



kim kijkt in het rond. 

waar is jo? 

waar is mon? 

en waar is saar? 

bij de muur? 

bij de ton? 

of bij de haag? 

ik kom! roept hij. 

ik kom! 


