
4. Isis mag niet uit huis 

 

Dag, ik ben Isis. 

Vandaag is niet leuk! 

Ik mag niet meer op pad. 

Ik heb een vriend. 

Hij woont op het strand. 

Maar ik mag niet uit mijn huis. 

Ik mag niet naar het strand. 

Mijn vriend is een krab. 

Zijn naam is Rob.  

Ik ga graag op pad met Rob. 

Maar dat kan niet meer.  

Ik mag de deur niet uit. 

Ze zijn bang dat ik ziek word. 

Dus blijf ik maar thuis. 

Ik zit voor het raam.  

Wat zie ik daar? 

Daar komt vriend twee! 

Het is eend! 

Hij vliegt door de lucht. 

Hij vliegt naar mij! 

Isis staat op. 

Ze zeurt voor de deur. 



Maar de deur is dicht.  

Daar komt Pilou. 

Dat is goed. 

Pilou is lief. 

Zij laat mij er wel uit. 

Het is waar. 

Isis loopt nu buiten. 

Dag eend! 

Wat leuk dat je hier bent! 

Het is saai in huis. 

Ga je mee op pad? 

Eend wil wel, maar het mag niet. 

Eend zegt; ik zeg snel dag. 

Ik ga weg. 

Ik ga naar een ander land. 

Ik moet hier snel weg. 

Ik vlieg door de lucht naar een ander land. 

Daar ben je nog vrij. 

Daar hoef je niet in huis.  

Dat is niet leuk voor Isis.  

Speel je nog 1  keer met mij? 

Goed, het kan nog net. 

Ze gaan naar het weiland. 

Isis rent en Eend vliegt. 



Wie is het snelst? 

Eend was het snelst. 

Dan vliegt Eend weg.  

Dag Eend, het ga je goed! 

Dag Isis! Ik blijf jouw vriend. 

Ik zie je weer als ik hier kom. 

Dan loopt Isis naar huis. 

Dit is saai. 

Krab is op het strand. 

Eend vliegt weg. 

Maar wie is daar? 

Daar is Pilou. 

Dat is fijn! 

Pilou blijft bij mij. 

Pilou is mijn liefste vriend.  

Ik hou van jou! 

 


