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ik oefen. 

pi ein d 
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1ng d ank 

tr ein spr 1ng t ank 

sch ri ft bli nd kni pt 

schri kt bli nk kni kt 
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hij schudt 

~ 
pas op voor! banden 

hij rijdt echt 

zij vindt lacht 

het brandt licht 

toch 

ik begrijp. 

blz. 

1 pa is fier op zijn auto. 

pa is trots op zijn auto. 

1 sam schudt zijn hoofd . 

sam schudt van nee. 

geluid stoppen 
. . 

gezien piepen 

gehoord auto 

onder folder 



1 pa kijkt wat sip. 

pa kijkt wat triest. 

2 vind je hem niet knap? 

vind je hem niet mooi? 

3 in de folder vond ik hem mooi. 

in het boekje vond ik hem mooi. 

4 er keek veel volk naar mij. 

er keken veel mensen naar mij. 

6 ik wil geen kras in mijn auto. 

ik wil geen streep in mijn auto. 

7 het is hoog tijd voor ijs! 

het is dringend tijd voor ijs! 

7 doen we een spurt tot aan de ijskar? 
rennen we tot aan de ijskar? 

8 pa haalt hem niet meer in. 

pa loopt hem niet meer voorbij . 

1 O de auto reed haast tegen hem. 
de auto reed bijna tegen hem. 
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rood 
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~en, ,sam_, wat vind je er van? 

po is fier @ op zijn. auto. -

, sam schudt zijn hoofd @. 

vind je hèm niet mooi? 

pa kijkt wat sip,@. 

echt niet? 

.. 

I 

0 



IJ 

pa kijkt sam aan. 

vind je hem niet knap ? 

weer schudt som het hoofd. 
wat een kar, hé, 

A ' • 

zegt pa als ma ook komt. 
wauw! roept ma. 



in de folder @ vond ik hem al mooi, 

maar in het echt is hij ... wauw! 

som kijkt naar zijn ma. 

hij vindt de auto niet echt stom. 

maar heel mooi toch ook niet. .· 

ma lacht: wat een auto! 

en dan nog in fel rood! 
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toen ik naar huis reed, 

keek ~r heel veel volk @) naar -mij, ·1acht pa . . 
naar je auto dus, ~egt ma. · 

sam schudt het hoofd. 
, . 

. -waarom kijk Je .nu naar die. auto? 
· hij is :·wel mooi. 

-
maar zo ... wauw is hij nu toch. niet? 
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rij je mee naar de stad? 

roept pa. 

wie wil er ijs? 

ik betaal! 
· sam knikt. 

ijs, dat lust hij wel. 
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in de stad is het heer druk. 
► • 

pa rijdt heel traag. 
hij kijkt zeer goed_,,uit. 
ik wil g_een kras @ in mijn auto, 
zegt hij hard.· 

som snapt dat wel. 
-

die auto is heel duur. 



pa geeft de auto een plaats 

op een stil plein. 

som sluit stil de deur. 

dank je wel! roept pa. 

en dan is het nu hoog tijd @ voor 1js! 

doen we een spurt © · 

tot aan de ijskar? 



dat vindt som tof. 

hij spurt weg. 

,, som loopt heel snel. 

pa haalt @ f:lem vast niet meer in . 
. , 

. som loopt en loopt. 

wat hoort hij? 
. . 

is dat pa die hem roept? 



pa· kar-1 niet mee, denkt hij. 

dus roept hij maar. 

hij denkt vast dat ik stop. 

moar _dat doe ik niet. · 

ik loop zo hard ik kan. 

pa kan niet mee. 

dat vindt sam heel fijn . 
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maar dan hoort som ·plots ~ . 

een heel hard geluid. 
het zijn banden dt,e piepen. 
som schrikt. 
er staat een auto ·vlak bij hem. 
som heeft die niet gezien. · 
de auto reed haast @) op hem. 
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uit de auto springt ~en man. 

dom ding! lomp kind! 

het licht sto·nd op rood! 

de man is heel boos. 

pa is er ook al. 

sam, sam, som! 

ik riep je nog. · 

maar je liep door! 



pa zegt nog iets. 
_ de man stapt weer in zijn áuto en rijdt weg. 

/ sam staat er stil bij. 
h~b je pa niet gehoord? 

vraagt -ma boos. 
· sarn knikt. 

waarom liep je dan door? 
ik wHde eerst zijn, zegt sam. 



maar het licht stond op rood, zegt pa. 

weet je dan niet dat je moet stoppen 

als het licht rood is? 

som kijkt op. 

rood? vraagt hij. 

ma kijkt raar en pa kijkt raar. · 

zie je dan niet dat het licht daar hoog rood is? 

en dat het licht van onder groen is? 
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som kijkt heel sip·. 
~ . 

je be~t blind voor kleur, zegt pa. 

·maar dat geeft ni~t. 

je weet nu dat je stopt . 

als het licht daar hoog brandt. 

som knikt 
-

maar je liep wel snel. 

dat ijs is echt voor jou! 
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