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“Joopie viert Halloween.”
Geschreven en geïllustreerd
door
PetraLouise Muris.
Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar.
Waarom ergens lid worden of betalen?
Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande auteur zijn
zonder reclame of gebedel voor goede doelen of stichtingen
gratis te downloaden of te printen van de onderstaande site:
kinderboek-online.nl
Let op de voorwaarden op bovenstaande site.
Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken.
Wereldwijd geregistreerd.

LET-TER-GRE-PEN

JOO-PIE MAG MET DE
LAM-PI-ON-NEN-OP-TOCHT MEE
EN HIJ MAG O-VER-AL SNOEP
OP-HA-LEN.
HIJ IS EEN BEE-TJE BANG.
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Joo-pie is blij.
Hij win-kelt met ma-ma.
Hij krijgt een war-me jas, een broek
en een trui.
Hij mag al-les aan-hou-den.
Ma-ma zegt, ik wil nog naar 1
win-kel Joo-pie, daar-na gaan
wij naar huis.
Zie jij daar die win-kel?
Dat is een feest-win-kel.
Daar gaan wij iets ko-pen.
Joo-pie vindt het maar niks.
Hij ziet grie-ze-li-ge mas-kers voor
het raam.
Al-le-maal mon-ster-ge-zich-ten.
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Bij de deur staat een heks met
lam-pen in haar o-gen.
De ge-kleur-de lamp-jes gaan aan en
uit. Af en toe lacht zij a-ke-lig.
Kom Joo-pie,
maant ma-ma.
Wij gaan hier
naar bin-nen.
Joo-pie wil niet
naar bin-nen.
Hij huilt, ik wil
bui-ten blijven, mag dat?
Ja mag dat
ma-ma? Ik wil niet langs die heks!
Dat is geen heks en ook geen mens.
Je ziet toch dat het een pop is?
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Jij gaat mee naar bin-nen.
Ik wil jou kun-nen zien, be-slist
ma-ma. Zij pakt Joo-pie ste-vig vast.
Ma-ma koopt o-ran-je lamp-jes.
en nog veel meer.
Joo-pie denkt dat al-le
mas-kers hem boos aankij-ken. Hij is ook bang voor de
ge-lui-den in de win-kel.
Het lijkt wel of er in de
win-kel ech-te monsters zijn.
Groe-ne en paar-se
lam-pen floe-pen aan en uit.
Dat maakt Joo-pie bang, hij huilt.
Ik wil naar bui-ten ma-ma! Ik wil hier
niet blij-ven! Het is hier eng.
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Ik moet dit eerst be-ta-len, zegt mama.
O ja, jij moet nog een lam-pi-on.
Een lam-pi-on voor de op-tocht.
Joo-pie heeft ge-noeg van
het ge-win-kel.
Hij wil gauw naar huis.
Wat is hij blij als hij weer thuis is!
Hij wil nooit meer naar de
feest-win-kel.
Ge-luk-kig droomt hij er niet o-ver.
Hij wordt smor-gens vro-lijk wak-ker.
Ma-ma roept, Joo-pie!
Het is 31 ok-to-ber!
Je mag van-a-vond met de op-tocht
mee. Fijn he?
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Wij gaan in een stoet naar de speelwei-de.
Mama vertelt, veel
kin-de-ren heb-ben
een lam-pi-on.
Jij krijgt ook een
lam-pi-on.
Bij elk huis waar een roze brief hangt
mogen wij aan-bel-len.
Daar krijg jij snoep.
Kijk! Aan de o-ver-kant
han-gen de roze briefjes al.
Ma-ma lacht, jij hoeft
niet al-leen. Ik blijf bij jou hoor.
Jij hoeft ner-gens bang voor te zijn.
Ie-der-een is ver-kleed.
Wij zien er al-le-maal eng uit.
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Joo-pie is blij dat hij in het don-ker
met zijn lam-pi-on naar bui-ten mag.
Buiten lopen veel kin-de-ren met
lam-pi-on-nen in een stoet.
Voor-op in de stoet lo-pen man-nen
met trom-pet-ten en trom-mels.
Ie-der-een loopt
in een rij ach-ter
de mu-ziek aan.
Het is een leu-ke
op-tocht.
Ie-der-een moet
naar een tent voor
li-mo-na-de.
Al-le kin-de-ren
mo-gen daar-na zelf langs de deu-ren.
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Joo-pie trilt, buiten zijn erg
vreem-de ge-lui-den.
Hij is ook bang voor al-le
ver-kle-de men-sen.
Ie-der-een lijkt op een mon-ster.
Het is al-le-maal erg eng.
Zelfs ma-ma haar deur.

Ik wil naar bin-nen! gilt Joo-pie.
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Joo-pie ziet een heel eng mon-ster
voor zijn deur staan.
Hij moet wel langs het mon-ster.
An-ders kan hij niet naar bin-nen.
In-eens moet Joo-pie heel
hard hui-len, zo bang is hij.
Om-dat hij huilt doet het
mon-ster zijn mas-ker af.
Ha, ha, dat wist jij niet he?
Ik ben Bas, ik woon naast jou.
Ik ben toch geen echt mon-ster!
Kijk, dit is toch een mas-ker?
Wil jij mijn mas-ker op?
Pak een lol-lie Joo-pie.
Bas wijst naar de lol-lies.
Joo-pie pakt gauw een lol-lie.
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Zul-len wij nu naar binnen gaan? vraagt mama.
Nee, zegt Joo-pie, ik
wil nog meer snoep.
Mag ik nog e-ven
bui-ten blij-ven?
Ik ben nu niet bang
meer.
Twee mi-nu-ten, zegt
ma-ma.
Ik ben erg moe.
En ik vind dat jij al
ge-noeg snoep hebt.
Joo-pie kijkt in zijn tas-je.
Zijn tas-je is he-le-maal vol.
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Ma-ma zegt, vol-gend jaar is het weer
Hal-lo-ween.
Dan word jij een vleer-muis.
Dan krijg je weer snoep.
Joe-pie! roept Joo-pie.
Dan ben ik niet bang meer, dan ben ik
groot!

EIN-DE.
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