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lente
Vos en Haas – Troep is leuk

zomer
Vos en Haas – De bui van Uil

herfst
Vos en Haas – De ballon van Uil

winter
Vos en Haas – Wat een kou





Troep is leuk



Haas gooit de ramen open.
‘Lente!’ roept ze. ‘Tijd voor de schoonmaak!
Alle oude troep moet de deur uit.’



‘Troep?’ vraagt Vos. ‘Welke troep?
Ik zie geen troep!’



Uil komt langs. Hij sjouwt een doos.
‘Ik heb de kleerkast uitgeruimd’, puft hij.
‘Wat te klein is of te groot, gaat weg.’



Vos doet de doos open.
‘Er zit vast iets bij dat past’, zegt hij.
‘Die trui en die riem en…’



Haas komt ook kijken.
‘Een jurk!’ lacht ze.
‘Is die van jou, Uil?’



Uil bloost.
‘Nee, hoor. De jurk was van mijn oma.’
‘Die trek ik aan!’ zegt Vos.



Vos doet een riem om.
Hij zet een muts op.
‘Ik ben een ridder!’ zegt hij.

Vos doet een riem om.
Hij zet een muts op.



Haas bindt een doek om haar kop.
Ze doet een lap voor haar oog.
‘Nu ben ik een piraat!’ zegt ze.




