
3. Een gekke dag! 

Vandaag is een gekke dag. 

Isis heeft een gek plan. 

Ze gaat een dag naar zee. 

Pilou gaat met haar mee. 

Kijk daar is de zee, zegt Pilou. 

Wat is de zee mooi, denkt Isis. 

De zee is blauw en nat. 

Pilou loopt naar een boot 

Het is een roeiboot. 

Pilou stapt in de roeiboot. 

Isis springt er ook in. 

Pilou roeit de zee op. 

Wat is de zee groot! 

De boot is best klein. 

Pilou is niet bang. 

Isis zoekt een plekje in de boot. 

Ze ziet wat hooi. 

Dat is een mooi zacht plekje. 

Isis valt hier in slaap. 

Pilou roeit door. 

Zij roeit naar een eiland. 

Een eiland in de zee. 

Wat een rust, denkt Pilou. 



Het is zelfs een beetje saai. 

Maar wat is dat? 

Pilou ziet een golf. 

Oei, Pilou ziet een vin. 

Help een haai! 

Isis schrikt uit haar slaap. 

Isis ziet de vin ook. 

Help een haai! 

Pilou roeit gauw door. 

Snel naar het eiland. 

De haai volgt de roeiboot. 

Isis kijkt goed naar de zee. 

Ze ziet de vin van de vis. 

De vis is niet eng! 

Isis denkt: Dit is geen haai. 

Dit is een dolfijn! 

Isis aait met haar poot de dolfijn. 

Pilou schrikt van wat Isis doet. 

En oei! 

Isis valt uit de boot.  

Nee, roept Pilou. 

Pilou denkt dat de haai Isis pakt. 

Zij is nu heel bang. 

Maar de vis is geen haai. 



Nu ziet Pilou het ook. 

Het is een dolfijn! 

Dat is reuze fijn.  

De dolfijn zet Isis op haar snuit. 

De dolfijn gooit Isis in de boot. 

Pilou dankt de dolfijn. 

Isis is erg nat. 

Ze rilt. 

Pilou droogt haar met wat hooi 

En geeft haar een aai. 

Lig jij maar lekker in de zon. 

Ik roei ons naar huis.  

Wat een gekke dag is dit! 

 


