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Joo-pie mag paas-ei-tjes  
zoe-ken.” 

Geschreven en geïllustreerd  
door PetraLouise Muris  

Lettergrepen.  

Voor de kleintjes. 
 Lees het voor of  

laat kinderen rond 7 zelf lezen. 
Waarom ergens lid worden of betalen? 
Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande auteur zijn zonder 
reclame of gebedel voor goede doelen of stichtingen gratis voor 
eigen gebruik te downloaden of te printen van: kinderboek-online.nl 
Let op de voorwaarden op bovenstaande site. 
Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken.  
Wereldwijd geregistreerd. 
 

Joo-pie zoekt een paas-ei. 
Hij vindt er geen. 
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Het is Pa-sen! roept Joo-pie. 

Wij gaan naar de speel-tuin.  
Ik mag ei-tjes zoe-ken.  
De paas-haas heeft ze ver-stopt.  
 
Joo-pie moet nog al-les doen.  
Ma-ma roept, schiet op! 
Jij komt vast te laat! 
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Bui-ten is het fris. 
Het re-gent. 
Joo-pie heeft zijn laar-zen aan. 

En zijn ge-le  re-gen-jas. 
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Er lo-pen kin-de-ren in de speel-
tuin. 

Ie-der-een zoekt een ei. 
Rood, geel, blauw of groen. 

Ze vin-den al-le-maal een ei. 
 
Joo-pie zoekt en zoekt. 
Hij heeft nog geen ei.  
Hij ziet er geen en is moe. 
Hij huilt.  
Ma-ma zoekt ook. 
Ligt er nog er-gens een ei? 
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Alle kin-de-ren zijn blij. 
Zij heb-ben al-le-maal een ei.  

Joo-pie niet. 
Hij heeft niets. 
Is al het ei van 
de paas-haas 
op? 
 
Ma-ma ziet ook 
geen ei. 
Ik wil ook een 
ei,  
huilt Joo-pie. 
 

Ma-ma loopt naar een man. 
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Die man heeft een mand.  
Een mand vol ei. 

Geen ge-woon ei, maar van snoep. 
Joo-pie vond geen ei, zegt ma-ma. 
De man vraagt,  
Heb jij geen  ge-woon  paas-ei?  
Vond jij niets?  



 8

Jij mag die van mij.  
Het is een groen ge-kookt ei.  

Wil jij die? 
Ja me-neer!  
roept Joo-pie blij. 
 

Ik heb veel meer ei, zegt de man.  
Hij wijst naar zijn mand. 

De-ze zijn heel lek-ker. 
Neem er maar drie. 
Ik heb ge-noeg.  
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Ja lek-ker, zegt Joo-pie blij. 
Hij pakt drie paas-ei-tjes. 
Ze zijn van cho-co-la.  
(zeg  S jok-ko-la) 
in ge-kleurd  pa-pier.  

Dank u wel me-neer. 
Be-dank de paas-haas maar. 
Dank je wel paas-haas! 
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Joo-pie gaat 
naar huis. 
Ma-ma 
draagt zijn 
ei-tjes. 
 
Joo-pie mag 
nog niet 
snoe-pen.  
 
 

Hij moet eerst ont-bij-ten. 
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Thuis is de ta-fel heel mooi. 
Er staat een mand vol ei. 
Ei-tjes rood en geel en blauw.  
Er zijn ook brood-jes en sap. 
Joo-pie eet zijn buik-je rond.  
 
Na het e-ten mag hij snoe-pen. 

Hij pakt het 
groot-ste paas-ei. 
Een ei met ge-
kleurd pa-pier.  
Het ei is van  
choc-co-la.  
(S-jok-ko-la)  

Joo-pie roept blij, vro-lijk Pa-sen! 
 

EIN-DE. 


