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Lees nog meer van de bol van lif:

jop is in de zaak van lif.
lif zit in de bol.
het gaat van zaag zaag zaag.
en tik tik tik.

Er zijn nog veel meer leuke boeken in de serie Leren lezen met Kluitman.
Alle titels kun je vinden op kluitman.nl

de bol was al af.
wat maak je dan?
de bol is wel af.
maar ik mis nog wat.
dat maak ik er aan.
dan kan de bol in zee.
geef de kit maar.
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er is een week om.

de zee in?

de bol gaat naar de zee.

maar… maar…

het is vol op de wal.
lam is er, met haas en mol.

dat kan de bol, jop.

en vos, kit en kat ook.

let maar op.
ik tik een 2 en een 2 …

dus we gaan de zee op?
nee jop.
we gaan de zee in!
met de bol.
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de bol rolt de zee in.

de vis is sip.

maar dan…

jop, er is wat mis in zee.
kom, we gaan met de vis mee.

pas op, daar is een vis!
de zee in?
dag vis, wat is er?

maar de zee is nat en kil!

bup bup bup?
is dat je naam?
wat wil je, bup?
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nee, de zee is tof!

daar is bup!

hup! daar gaan we.

waar wil je heen, bup?

oo, daar gaat een rog.
en dat is een geep.
een geep?
een geep is heel dun.
daar is een poon.
maar waar is vis bup?
rog

geep
poon
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