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1. De BlOeM VAN KIM

het is mooi weer.

De zon schijnt.

en de vogels fluiten een liedje.

Ron en Roos zijn in de tuin.

‘Ga je mee naar Kim?’ vraagt Ron.

‘Goed’, zegt Roos.

ze lopen naar het hek.

Dan zijn ze bij het huis van Kim.

Kim is in de tuin.

ze staat bij een bloem.

De bloem is groot en geel.

‘ha Kim.

We komen bij jou kijken’, zegt Ron. 

‘Goed’, zegt Kim.

‘Wat een mooie bloem is dat’, zegt Roos.

‘het lijkt net een zon.’

‘het is ook een zonne-bloem’, zegt Kim.
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‘Met een leuk, bruin rondje’, zegt Ron.

‘Dat rondje heet een hart’, zegt Kim.

‘Daar zitten pitjes in.

Daar kun je leuke dingen mee doen.’

‘Wat dan?’ vraagt Roos.

‘een ketting rijgen. 
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Of in een appel steken. 

Daar houden de vogels van.’

‘Kun je de pitjes ook eten?’ vraagt Ron.

‘ja hoor’, zegt Kim.

‘ze smaken lekker.

en de dieren lusten ze ook.’

‘Wat leuk’, zegt Roos.

‘Ik wou dat ik een zonne-bloem had.’

‘Ik ook’, zegt Ron.

‘Dat kan’, zegt Kim.

‘Kom maar mee.’

 


