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Bij de familie Mol-de Mol gebeurt er veel.
Ze gaan de kamer behangen.
De tweeling doet de afwas op een leuke manier.
En oma speelt blokfluit.
Maar waarom?
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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.

AVI

Om zelf te lezen • Om voor te lezen
Met veel tekeningen • Met letters die prettig lezen
ook als je dyslexie hebt

M4

zit hoog en droog
Tekst van Burny Bos
met illustraties van Hans de Beer

© 2011 De Vier Windstreken, Rijswijk
Tekst van Burny Bos
Illustraties van Hans de Beer
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland
AVI M4 / NUR 287 / ISBN 978 90 5116 176 2
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Bezoek ons ook op internet, www.vierwindstreken.com,
en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

De Vier Windstreken

De familie Mol-de Mol
De familie Mol-de Mol is heel gewoon.
Vader Mol-de Mol.
Moeder Mol-de Mol.
De tweeling Stoffer en Streep.
En oma.
Moeder verdient het geld.
Vader maakt het huis schoon.
En hij zorgt voor de kinderen.
Oma is al heel oud.
Ze kan niet goed meer lopen.
Ze zit in een rolstoel.
Stoffer en Streep zijn gek op oma.
Met haar doen ze altijd de gekste dingen.
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Stoffer heeft een plan.
Hij fluistert het Streep in haar oor.
Streep lacht.
“Wij doen de afwas wel,” zegt Streep.
“Fijn!” roept vader.
“Een prima idee!”
“Het is veel, hoor,”
sputtert moeder nog wat tegen.
Even later dragen Stoffer en Streep
alle vuile vaat naar de tuin.

Afwassen
Er staat een grote afwas in de keuken.
De familie Mol-de Mol had gasten.
Moeder had lekker gekookt.
Nu zijn de gasten weg,
maar de afwas is er nog.
Vader en moeder Mol-de Mol hangen
moe op de bank.
“En nu de afwas nog...” zucht moeder.
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De straal spuit in het gezicht van moeder.
Het lijkt er even op dat ze boos is.
Maar dan lacht ze
en gauw pakt ze de slang.

Streep houdt de tuinslang vast
en Stoffer draait de kraan open.
Het vuil vliegt van de borden.
“Goed hè!” roept Streep.
“Ja,” lacht Stoffer, “maar nu wil ik.”
Moeder kijkt door het raam.
Ze ziet Stoffer en Streep
en rent de tuin in.
“Wat doen jullie nou!” gilt ze.
Stoffer schrikt.
Hij draait zich om naar zijn moeder.
Met de slang nog in zijn hand!
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Vader Mol-de Mol loopt de tuin in.
“Wat zijn jullie aan het doen?” vraagt hij.
Dan krijgt hij een straal water
in zijn gezicht.
“Wij wassen af! Leuk hè, papa?”
roept Streep.
Moeder heeft nog een tuinslang gepakt.
Ze spuiten elkaar om de beurt nat.
Nog nooit was de afwas doen zo leuk.
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