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“Roe-luf wolf lust een ei.”
Gemakkelijk lezen met lettergrepen.
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Paas-ei-ver-haal voor kin-de-ren
die al kun-nen le-zen
en klein-tjes die voor-ge-le-zen
moe-ten wor-den.
Als je thuis geen paas-ei vindt,
is Roe-luf wolf zijn buik vol ei.
Let op: als de die-ren pra-ten,
zijn de let-ters ge-kleurd.
Wolf praat: blauw
Kippen pra-ten: roze
Haas praat: rood
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Roe-luf wolf loopt door de wei.
Hij heeft trek in iets lek-kers.
Hij heeft trek in vlees of ei.
In kip of vis.
In de ver-te
is een hek.
Een hoog hek
met een hok vol kip-pen.
Roe-luf loopt er-heen.

Hoe, hoe! roept hij.
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Geef mij een ei.
Ik wil eten.
Mijn buik doet zeer.
Nee, ka-ke-len de kip-pen.
Ons ei is voor Pa-sen.
Jij mag er geen.
Roe-luf is boos.
Hij wacht bij het hek.
Het hek met de deur op slot.
Daar komt haas.
Haas met een mand.
Hij loopt naar het hek.
Hij gaat door de deur
en loopt naar het hok.
Hij gaat er-in,
hij komt er-uit.
Zijn mand is vol ei.

4

Roe-luf wolf vraagt,
geef mij een ei.
Haas zegt nee.
Roe-luf huilt.
Zijn buik doet pijn.
Er moet wat in, een ei of vlees.
Haas loopt weg
met zijn mand vol ei.
Roe-luf loopt mee.
Hij vraagt en vraagt.
Roe-luf krijgt niets.
Roe-luf is een wolf.
Hij heeft trek.
Hij wil ei maar
lust ook haas.
Hij laat zijn tan-den zien.
Ik eet jou op!
Haas zegt, eet mij niet.
Ik ben de paas-haas.
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Ik kom uit een to-ver bos.
Ik geef de kin-de-ren een paas-ei.
Een ei met verf.
Roe-luf loopt weg.
Hij loopt naar een tuin.
In de tuin is een lijn.
Een lijn vol was.
De was is schoon.
Het is nog nat.
Roe-luf ziet een broek.
Een trui en een doek.
Hij trekt het van de was-lijn.
Hij trekt al-les aan.
De broek en een trui.
De doek om zijn kop.
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Roe-luf lijkt op een kind.
Hij rent naar haas.
Ik ben een kind.
Mag ik nu een ei?
Haas zegt, jij bent een wolf.
Jij bent geen kind.
Doe al-les weer uit.
En geef het te-rug.
Roe-luf klaagt, ik wil nu ei.
Ik wil er geen verf op.
Haas zegt, ga met mij mee.
Dan verf jij een ei.
Dan krijg jij het mee.
Mee in een zak.
Eet het met Pa-sen.
Roe-luf loopt mee.
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De wolf kijkt naar de em-mers.

Die zijn vol verf.
Haas heeft veel verf.
Hier is groen, wolf
en hier is rood
en hier is blauw
en hier is geel.
Hier is een kwast.
verf je ei
en ga dan naar huis.
Ik moet weer weg.
Ik haal veel ei.
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Haas gaat weg.
Hij laat wolf al-leen.
Roe-luf is al-leen
met heel veel ei.

Roe-luf wil geen ei
ver-ven.
Hij vindt dat gek.
Wie verft er nou een ei?
Wol-ven ver-ven niet.
Roe-luf eet veel ei.
Maar niet die
met een kleur.
Hij eet zich lek-ker vol.
Nu is wolf Roe-luf weer blij.
Maar haas niet,
want al-le kin-de-ren
wil-len een paas-ei.
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