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de bal van leer

de bal was ver

de bal was in het meer

de bal was duur

ik dook!
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ik ook
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er is luis 
 

suus komt uit school. 

ze zet haar tas in de gang. 

dan eet ze een koek. 

pap en sem ook. 

pap zegt: ‘hoe was het?’ 

‘het was leuk. 

tijs was leuk.  

hij zei: ik ken een mop. 

hij was lang stil en riep toen: 

ik weet hem niet meer!’ 

pap giert het uit. 

wat een lol. 

‘er is nog wat,’ zegt suus. 

‘juf zegt: er is luis.’ 

‘wat!’ roept pap. 

hij staat op. 

de koek valt. 

er is geen lol meer. 

‘o nee, geen luis,’ zegt hij. 

‘ik hou niet van luis. 

luis jeukt. 

luis maakt je moe.’ 

‘moe?’ zegt suus. 

pap wijst. 
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‘je haar moet schoon. 

sems haar moet schoon. 

dit en dat moet in de was. 

ik heb daar geen zin in! 

hoe moet dit nou?’ 

 

‘wat is er?’ 

dat is mam. 

‘er is luis op school!’ 

pap zegt het heel fel. 

hij loopt heen en weer. 

suus gaat naar mam. 

‘is dit wel mijn pap?’ 

‘pap is in de war,’ zegt mam. 

‘hij weet het niet meer. 

maar dat hoeft niet.’ 

mam pakt pap beet. 

ze zegt: ‘luis is niet fijn. 

maar luis is ook niet naar. 

luis hoort er bij. 

ik kijk naar het haar,’ zegt mam. 

‘dat zei juf ook,’ zegt suus. 

pap loopt niet meer. 

hij zit en kijkt.




