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Joopie op het strand.
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PetraLouise Muris.
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Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken.
Wereldwijd geregistreerd.

Joo-pie vindt het best leuk op het strand.
Hij speelt met zand en zoekt schel-pen.
Hij vindt een krab en een do-de kwal.
Hij durft ook in de zee te lig-gen.
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Kom, zegt mama.
Bui-ten is het erg warm.
Wij gaan naar het strand Joo-pie.
Dan kun jij met zand spe-len.
Dan mag jij in de zee.
Pak jouw em-mer en jouw schep-je.
Pak ook jouw ro-de zwem-broek.
Ik maak gauw een paar bo-ter-hammen klaar.
Leg al-les bij mijn strand-tas.

Joo-pie is blij.
Hij holt naar zijn kast.
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In de kast staat een mand.
Daar haalt hij zijn ro-de zwem-broek
uit.
Nu moet hij op zoek naar zijn em-mer.
Waar ligt die ook al-weer?
Joo-pie weet het weer.
Onder zijn bed staat een bak
vol speel-goed.
Ja hoor, daar ziet hij hem al.
Nu nog de schep, waar is
die? Hij ziet wel zijn
zeil-boot-je.
Die kan ook mee.
Joo-pie kruipt on-der
zijn bed.
De schep ligt te-gen de
muur. Ge-luk-kig kan hij er-bij.
Nu kun-nen wij gaan, zegt mama.
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Op het strand
is het fris-ser
dan in de
straat.
Het waait.
Dat geeft niet,
zegt mama,
wij gaan
lek-ker dicht
bij de zee.
Er is plaats
zat.
Joo-pie vindt de zee mooi.
De gol-ven maken veel la-waai.
Durft hij straks in de zee te gaan?
Hij moet er nog o-ver na-den-ken.
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Mama legt een bad-doek op het zand.
Hier ga ik straks lig-gen, zegt zij.
Ik help jou met jouw zwem-broek dan
kun jij zo spe-len.
Joo-pie vindt een
kuil.
Hij roept,
hier moet wa-ter in
dan heb ik een
zwem-bad!
Hij rent met zijn
em-mer naar de
zee.
Tel-kens op-nieuw.
Daar vult hij zijn em-mer en rent ermee naar zijn kuil.
Het wa-ter blijft niet in de kuil, het
zakt weg.
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Joo-pie is te-leurge-steld.
Daar-om maakt hij
een zand-kas-teel.
Maar van al dat
werk krijgt je
dorst.
Ma-ma mag ik drinken?
Ma-ma geeft hem
een be-ker-tje
li-mo-na-de.
Als hij het op
heeft gaat hij
weer ver-der.
Hij schept zijn em-mer vol nat zand.
Zo wor-den de to-rens mooi.
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Als het kas-teel af is moet er nog
ver-sie-ring op.

Joo-pie zoekt schel-pen.
Er lig-gen veel schel-pen op het
strand.
Veel zijn stuk en veel zijn
het-zelf- de.
Blauw en grijs of bruin
met grijs.
Die wil hij niet.
Hij zoekt een ge-le en een ro-ze.
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Het zijn haast al-le-maal hal-ve
schel-pen.
Joo-pie wordt erg moe van het
zoe-ken.
Hij gaat bij ma-ma lig-gen.
Ma-ma steunt met haar hoofd op een
lucht-kus-sen.

Joo-pie ploft er-boven-op.
Hij wipt heen en weer.
Ma-ma krijgt geen rust meer.
Wil jij een bo-ter-ham Joo-pie?
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Joo-pie eet zijn bo-ter-ham en rent
daar-na met zijn boot naar de zee.
Daar laat hij zijn boot-je va-ren.
Ik ga lig-gen, denkt hij.
Ik laat de gol-ven mij naar vo-ren
schui-ven.

Het is een leuk spel tot-dat er een
gro-te golf o-ver zijn hoofd spoelt.
Het zee-wa-ter stroomt in zijn mond
en in zijn neus.
Joo-pie moet er-van hui-len.
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Hij snikt, ma-ma!
Ik kreeg wa-ter in mijn neus!
Ik kreeg het ook in mijn o-gen en mijn
mond. Ba dat smaakt vies!
Ik wil niet meer in de zee!
Dan kom je hier of ga weer in het
zand spe-len.
Joo-pie ver-veelt zich,
daar-om gaat hij beestjes zoe-ken.
Al heel gauw ziet hij een
zee-ster en een krab.
Hoe-veel poot-jes hebben die bees-ten?
Iets ver-der ligt een
do-de kwal. Brr wat eng!
Hij durft niet te dicht–bij.
Ik pak mijn boot, denkt hij.
11

Ma-ma? Waar is mijn boot?
Dat weet ik niet. Waar had jij hem
voor het laatst?
O nee, hij is nog in de zee!
Ik ben hem ver-ge-ten!
O ma-ma, ik zie mijn boot niet meer!
Joo-pie be-gint weer te hui-len.
Ma-ma zoekt op het strand en tuurt
in de zee. De boot is weg.
Nou Joo-pie, ik denk dat jouw
boot is weg-ge-dre-ven.
Ik zie hem niet meer.
Joo-pie wordt erg ver-drie-tig.
Weet je wat Joo-pie? troost ma-ma.
Wij kle-den ons aan dan gaan wij een
ijs-je ko-pen, goed?
Joo-pie knikt.
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Joopie is heel erg moe.

Hij is moe van de zon en de zee
en van de wind en het hete zand.
Hij wil naar huis en gauw naar bed.
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Zijn ma-ma zegt, dat kan nog niet.
Jij hebt zand in jouw haar.
Jij moet eerst in bad.
Daar-na moet jij nog
e-ten.
Jij krijgt eerst een
ijs-je.
Jij mag een ijs-je
uit-kie-zen.
Joo-pie kiest een
rood wa-ter ijs-je.
Ma-ma lust geen
wa-ter-ijs.
Joo-pie is blij. Dit was best een leuke dag.
EIN-DE.
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