1. Lezen is leuk
Steef! zegt mama.
Steef zegt niets.
Hij hoort niets en hij kijkt niet op.
Steef! zegt mama nog een keer.
Steef ligt op zijn buik, onder de tafel.
Het boek ligt op de grond.
Steef slaat een bladzij om.
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Hij zucht.
Het verhaal is leuk.
Leuk en spannend.
Het gaat over een man en een hond.
Een jonge hond.
Stééf! zegt mama.
Haar stem klinkt een beetje streng.
Nu hoort Steef het wel.
Hij gaat zitten.
Bonk!
Hij stoot zijn hoofd tegen de tafel.
Au!
Steef grijpt naar zijn hoofd.
Mama lacht.
Vergat je dat je onder de tafel was?
Dit is niet leuk, bromt Steef,
ik krijg vast een bult.
En ik krijg trek, zegt mama.
Maar het brood is op.
Koop jij even brood?
Ik moet nog aan de slag.
Ze wijst naar een grote lap stof.
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Steef loopt naar de keuken.
Hij kijkt naar buiten.
Daar is het grijs en koud.
Ik heb niet zo’n zin,
roept hij naar mama.
Kijk, Zwit is nat.
Steef wijst naar de poes.
Ze komt net naar binnen,
door het luikje in de deur.
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Zwit is zwart met wit
en daarom heet ze Zwit.
Zwit glimt van de druppels.
Die zitten op haar snuit
en op haar rug.
Zwit gaat op de mat liggen.
Je bent toch niet van suiker?
vraagt mama.
Steef loopt weer naar de kamer.
Knip, knip.
Mama knipt in de grote lap stof.
Ze maakt een jurk.
Steef weet het wel.
Het wordt een jurk voor het feest.
Het feest van oom Niels en tante Loes.
Ze gaan bijna trouwen.
Daarom maakt mama een feestjurk.
Een groene jurk met witte stippen.
Ik heb een idee, zegt mama.
Haal Suus even op.
Dan kan ze mee naar de bakker.
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Jullie mogen een krentenbol kopen
en Suus mag dan hier eten.
De buik van Steef maakt een geluid.
Het lijkt een beetje op een knor.
Goed dan, zegt Steef.
Ik lust graag een krentenbol.
En samen met Suus is gezellig.
Maar ik pak wel een paraplu!
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