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in de val

tim hoort een brul.
een brul in het bos.
het is een draak.
de draak zit in de val.
de draak is eng.
tim weet niet
wat hij moet doen.
help ik de draak?
of help ik hem niet?
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Hoera, ik kan lezen!
Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen
van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie ‘Hoera, ik kan lezen!’. Dit
lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.
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Bezoek ons ook op internet, www.vierwindstreken.com,
en meld je aan voor onze nieuwsbrief.
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tim loopt door het bos.
de zon is warm.
tim zweet.
hij is op zoek
naar een bloem voor mam.
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ver weg hoort hij wat.
een brul, fel en boos.
wat was dat voor brul?
een kreet van een beest?

een eng beest?
een groot beest?
een groot en eng beest?
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tim staat stil.
hij rilt en is bang.
hij wil weg.
hij wil naar huis.
naar pap en mam, heel snel!
tim staat stil.
stil als een rots.
tim is erg bang.
weer hoort hij een brul.
lang en fel,
maar niet boos meer.
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het beest is ook bang.
tim weet niet
wat hij moet doen.
help ik het beest?
of help ik het niet?
tim gaat!
snel loopt hij naar het beest.
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weer een brul.
tim ziet rook
vlak bij een boom.
tim rent naar de plek
waar hij de rook ziet.
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