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staat er goed op

Dit is de familie Mol-de Mol.
Moeder werkt.
Vader zorgt voor de kindjes.
Hij houdt ook het huis schoon.
Dan is er de tweeling Stoffer en Streep.
En oma!
Ze is heel oud en rijdt in een rolstoel.
Heel hard.
Een gewone familie, of niet?
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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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Op www.vierwindstreken.com kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Hier vind je ook al onze boeken en andere artikelen.
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De familie Mol-de Mol
Dit is familie Mol-de Mol.
Vader Mol-de Mol.
Moeder Mol-de Mol.
De tweeling Stoffer en Streep.
En oma.
Moeder werkt.
Vader zorgt voor de kindjes.
En hij houdt ook het huis schoon.
Oma is al heel oud.
Ze rijdt in een rolstoel.
Stoffer en Streep zijn gek op oma.
Met haar maken ze altijd wel iets mee.
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Er zijn er twee jarig...
Stoffer en Streep zijn jarig.
Maar ze liggen nog in bed.
Moeder hangt de slingers op.
Vader maakt iets lekkers.
En als ze klaar zijn zingen ze:
“Er zijn er twee jarig...”

10

Ze lopen naar boven.
Stoffer en Streep zitten rechtop in bed.
Wat zijn ze blij!
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Moeder geeft Streep haar pakje.
Het is een hijskraan.
“Is dat niet meer iets voor jongens?” zegt vader.
Moeder schudt haar hoofd.
“Wie zegt dat?”
Stoffer wil ook een hijskraan.
Maar die krijgt hij niet.
Hij krijgt een popje met echte kleertjes.

“Leuk,” lacht Stoffer.
“Zeg dat wel,” zegt vader.
Stoffer en Streep spelen op hun kamer.
Stoffer speelt met het popje.
Streep met de hijskraan.
Na een tijdje ruilen ze om.
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Maar als moeder komt kijken
pakt Streep snel haar hijskraan.
Want moeders zien dat graag:
meisjes die met een hijskraan spelen.

Een leuke foto
Vader wil graag een foto maken.
Een foto van moeder, Streep en Stoffer.
Maar hij wil er zelf ook op.
En dat kan.
Het toestel heeft daar een apart knopje voor.
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