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De busreis
Eva heeft er zin in.
Ze heeft haar tas vol snoepgoed.
Kikkers, muizen, lollÁ’s, drop, chips, en koekjes.
Samen met haar moeder loopt ze naar school.
Daar staat de grote bus al klaar.
Klaar om te vertrekken naar het pretpark.
Eva ziet haar vriend Lars.
Ze zwaait naar hem.
Lars rent naar haar toe.
Hij is een beetje zenuwachtig.
‘Àaar ga jij allemaal in?’, vraagt hij aan Eva.
‘In de draaikolk, de superspringer, de megaklapper
en de watertoren.
O ja, en in het zeemonster’.
Eva is nergens bang voor.
Maar Lars?
Hij bibbert al bij het idee van het klimmen in
het bakje van de megaklapper.
Als je instapt, schiet het bakje meteen meters
de lucht in.
Dat vindt Lars maar eng.
Daarom is hij zenuwachtig.
Hij durft niet alleen.
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Maar Eva wil alleen in de enge dingen.
Zij vindt de sprookjestuin en het waterballet
maar saai.
De bus toetert. Hij wil vertrekken!
Snel stappen Eva en Lars in.
Eva zwaait naar haar moeder en Lars naar zijn
vader.
De bus rijdt weg.
Als de bus op de snelweg is, heeft Eva al haar
snoep al op.
Ze is er een beetje misselijk van.
Lars heeft ook een beetje pijn in zijn buik.
Hij heeft de helft van zijn snoep al op.
De rest van de reis kijken ze stilletjes voor zich
uit.
Totdat ze de torens van het pretpark zien.
De hele bus gilt en joelt:
‘Àe zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog
niet helemaal.’
De bus rijdt het parkeerterrein op.
Als hij stil staat, dringen de kinderen bij de
deur.
‘Opgepast, rustig aan en beneden blijven
wachten op elkaar!’ roept de meester.
Hij deelt alle kinderen in groepjes in.
Na de controle van de kaartjes mogen ze het
park in.
Ze rennen, joelen en vallen bijna over elkaar.
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Àat zullen ze gaan beleven?

Het schoolreisje
Eva en Lars zijn in het pretpark.
Als eerste rennen ze naar het Zeemonster.
Dat is een heel groot schip dat heen en weer
gaat.
In het midden van het schip woont een groot
zeemonster met tentakels.
Als je niet uitkijkt, wordt je onder het wiegen
nat gespoten.
Het zeemonster spuit namelijk water uit zijn
bek.
Lars blijft stilletjes bij de ingang staan.
‘Àat is er nou?’ vraagt Eva.
‘Ik durf niet’, bibbert Lars.
‘Kom op bangerik, er gebeurt niks!’ roept Eva.
En ze sleept hem mee het schip in.
Lars doet zijn handen voor zijn ogen.
Als het schip begint te bewegen, slaakt hij een
gilletje.
Voorzichtig doet hij zijn ogen open.
Hij kan mooi boven het pretpark kijken.
Hij voelt een kriebel in zijn buik.
Eigenlijk is het best leuk!
Langzaam stopt het schip weer.
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Lars en Eva zijn niet nat geworden.
Nu wil Eva nog meer water zien!
Eva en Lars gaan naar de Àatertoren.
Dat is een toren met allemaal bakjes die
omhoog en omlaag gaan.
Op het einde van de tocht vaar je met je
bakje door het water.
Lars en Eva stappen in.
Ze gaan omhoog en ook weer omlaag.
Eva vindt het maar saai.
Het gaat niet snel genoeg.
Dan varen ze door het water.
Eva hangt uit de boot.
Ze steekt haar hand in het water.
‘Voorzichtig!’ roept Lars. ‘Straks val je nog.’
‘Nee hoor, dit is juist leuk!
Moet je het water voelen, is lekker warm joh!’
Voorzichtig steekt Lars ook zijn hand in het
water.
Eva schommelt hard met het bootje heen en
weer.
Lars roept nog: ‘Kijk uit!’
Maar het is al te laat. Hij valt uit de boot.
Hij duikelt kopje onder.
Hoestend en proestend komt hij weer boven.
Eva trekt hem snel het bootje weer in.
Lars huilt. ‘Nu is alles nat en ik heb geen droge
kleren mee’.

www.jufmaike.nl

Eva bedenkt een oplossing.

Lars is nat
Lars is in het pretpark uit een bootje gevallen.
Nu is hij helemaal nat.
Lars huilt en hij is boos.
Hij is boos op Eva. Zij heeft hem laten vallen.
Eva probeert hem te troosten.
Ze geeft hem een knuffel.
‘Kijk, nu ben ik ook nat’, zegt ze.
Lars huilt nu nog harder.
Eva denkt goed na.
Ze wil Lars graag helpen.
Het is tenslotte haar schuld.
Dan weet ze het.
Ze moeten naar de EHBO!
Dat is de post voor Eerste Hulp Bij Ongelukken.
Dit was ook een ongeluk, daar weten ze vast
wat Eva en Lars moeten doen.
Eva en Lars lopen het park door.
Lars snikt, snift en snuit zijn neus nog maar
eens.
Eva zoekt en zoekt, maar ze kan niks vinden.
Ze ziet niet dat er bordjes staan die de weg
wijzen.
Ze snapt er niks van.
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Eva besluit het aan iemand te vragen.
Ze ziet een ijskraam staan.
Daar staat een vrolijke jongen in.
De jongen vraagt wat er aan de hand is.
Eva vertelt hem het verhaal.
Dat zij het bakje schommelde en Lars eruit viel.
De jongen moet er stiekem een beetje om
lachen.
Hij zegt: ‘Met zo’n verhaal krijgen jullie korting!
Je krijgt een softijs voor maar een euro.’
A, denkt Eva, dat zal Lars wel een beetje
troosten.
Ze koopt voor allebei een ijsje.
Terwijl ze aan het ijsje likken, legt de jongen de
weg uit.
Hij wijst ook nog op de bordjes aan de kant
van de weg.
Eva loopt naar de juiste plek en sleept Lars
mee.
Ze klopt voorzichtig op de deur van de EHBO.
Een mooie vrouw met een lief gezicht doet
open.
Ze heeft een rood hesje aan.
‘Hallo!’ zegt ze vrolijk. ‘Àat kan ik voor jullie
doen?’
Àeer vertelt Eva het verhaal.
‘Aha! Daar weet ik wel wat op’, zegt de vrouw.
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De bus vertrekt
Eva en Lars zijn bij de EHBO.
Lars is helemaal nat.
De mevrouw van de EHBO weet daar wel wat
op.
‘Kom maar naar binnen’, zegt ze.
Lars krijgt eerst een glaasje ranja voor de
schrik.
Hij snift nog wat na, maar veegt snel zijn
tranen weg.
De mevrouw pakt een grote plastic bak.
Ze zet ‘m op tafel.
‘Dit is de gevonden voorwerpen bak’, zegt ze.
‘En wees gerust, alles is gewassen.
Je mag iets uitzoeken wat je aan kunt doen’.
Lars en Eva zoeken twee setjes kleding uit.
Dan kan Lars goed passen.
Hij mag zich omkleden achter een scherm.
Van het ene setje past hij de broek en van het
andere setje past hij het shirt.
Hij zoekt ook nog wat ondergoed uit, want
zelfs dat was nat.
Hij trekt de kleding aan en komt achter het
scherm vandaan.
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‘Dat staat je goed!’ roept Eva.
Er verschijnt eindelijk weer een lach op het
gezicht van Lars.
‘Moet ik de kleding zelf terug brengen?’ vraagt
hij aan de mevrouw.
‘Nee hoor, niemand heeft het opgehaald, dus
voortaan is het voor jou.’
En ze doet de natte kleding van Lars in een
plastic tas.
Ze horen ineens de luidspreker van het park.
‘Lars en Eva, jullie worden verwacht bij de bus.
Als je er niet binnen een minuut bent,
vertrekken we.’
Haastig zeggen ze de mevrouw gedag en zetten
het op een rennen.
Ze kijken naar de bordjes voor de goede weg
en rennen naar de uitgang.
Ze zien de bus net weg rijden.
Ze roepen, zwaaien en dansen heen en weer om
aandacht te trekken.
Maar de bus rijdt door.
Hij wacht bij het verkeerslicht om het park uit
te komen.
Lars en Eva rennen die kant op.
De deur van de bus gaat open.
De meester kijkt heel streng.
‘Jullie zijn te laat!’ zegt hij boos.
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‘Spring snel in de bus, het verkeerslicht staat al
op groen’.
Dat doen Eva en Lars, zodat de bus kan
wegrijden.
Lars en Eva vallen in slaap na dit avontuur en al
snel is de bus weer bij school.
Ze worden opgehaald door de vaders en
moeders.
Thuis vertellen ze het verhaal bij een lekkere
warme maaltijd.
Gelukkig, Eva en Lars zijn weer veilig thuis.
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Vragen
1. Àat heeft Eva niet in haar tas?
a. LollÁ’s
b. Chips
c. Kauwgom
2. Àaar wil Eva allemaal in?
_______________________________________________
_______________________________________________
3. Àaarom is Lars zenuwachtig?
_______________________________________________
_______________________________________________
4. Àaarvan zijn Lars en Eva misselijk?
_______________________________________________
_______________________________________________
5.

Àat roept de meester wel?
a. Opgepast!
b. Allemaal verzamelen!
c. Niet rennen!

6. Àanneer mogen de kinderen het park in?
_______________________________________________
_______________________________________________

www.jufmaike.nl

7. Àat woont in het midden van het schip?
a. Paard
b. Zeemonster
c. Zeepaard
8. Àaarom blijft Lars bij de ingang van het
zeemonster staan?
_______________________________________________
_______________________________________________
9. Àat voelt Lars als hij in het zeemonster
zit?
_______________________________________________
10. Àat is de Àatertoren?
_______________________________________________
_______________________________________________
11. Àat steekt Eva in het water?
a. Haar voet.
b. Haar elleboog.
c. Haar hand
12. Àat gebeurt er met Lars als Eva
schommelt?
_______________________________________________
_______________________________________________
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13.
Àaarom is Lars nat?
a. Hij is uit een bootje gevallen.
b. Het regent heel hard.
c. Hij is door het zeemonster nat gespoten.
14. Àaarmee probeert Eva Lars te
troosten?
_______________________________________________
_______________________________________________
15. Àaar moeten ze naar toe volgens Eva?
_______________________________________________
_______________________________________________
16. Àaar vraagt Eva de weg?
_______________________________________________
_______________________________________________
17. Àat krijgen ze voor een euro?
a. Een lollÁ.
b. Een ijsje.
c. Een frietje.
18. Àie doet er open bij de EHBO?
_______________________________________________
_______________________________________________
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19.
Àat krijgt Lars van de mevrouw van de
EHBO?
a. Een ijsje.
b. Cola.
c. Ranja.
20. Àat zit er in de grote plastic bak?
_______________________________________________
21. Àat voor kleding zoekt Lars uit?
_______________________________________________
22. Àat doen Eva en Lars om aandacht te
trekken van de bus?
_______________________________________________
_______________________________________________
23. Àaar stopt de bus?
a. Bij een verkeerslicht.
b. Bij een kruispunt.
c. Bij de bushalte.
24. Àaarom is de meester boos?
_______________________________________________
_______________________________________________
25. Maak een tekening van Eva en Lars in
het pretpark.
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