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mie woont naast lars. 
mie is best al oud. 
mie is fiek op lars. 
en lars is dol op mie.

Naast het huis van Lars woont Mie. 
Mie is heel oud en ook erg lief. 
Elke dag gaat Lars na school even bij haar langs.
Dan bakt Mie lekkere wafels of pannenkoeken. 
Of ze leest een verhaal voor. 
Soms gaan Lars en Mie naar zee. 
Of ze nemen de trein naar de dierentuin. 
Of ze spelen een spelletje.
Lars en Mie zijn dikke vrienden.
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mie lifit ziek in bed. 
lars kijkt heel sip.  
hij voelt zich triest. 
dit is echt niet leuk voor mie. 

Ook vandaag gaat Lars op bezoek bij Mie. 
Maar Mie voelt zich helemaal niet lekker.
Ze heeft keelpijn en koorts.
Haar hoofd voelt aan als een ballon.
De dokter komt langs en zegt: 
– Blijf maar een paar dagen in bed.
– En denk eraan, heel veel water drinken, Mie. 
De dokter schrijft pillen en siroop voor.
Mama maakt verse soep voor Mie. 
Lars brengt de soep naar zijn buurvrouw. 
– Daar kikker je vast van op, Mie.
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–  mama, mie is ziek. 
ik koop op de markt een tuil voor haar.

–  wat lief van je, lars. 
en wat fijn voor mie.

Lars wil Mie verrassen en pakt zijn spaarvarken. 
Ik koop een grote bos bloemen voor Mie, denkt hij.
Een boeket met heel veel kleuren.  
Want daar worden mensen vrolijk van.
– Mag ik naar de markt, mama?
– Waarom wil je naar de markt, Lars?
– Ik wil bloemen kopen voor Mie.
– Dat is een prachtig plan, zegt mama.
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lars vraafit een firote tuil voor mie!
een roos of tien, en een tulp of zes.
wat een mooie bos!

Lars loopt naar de markt. 
Ha, daar is een kraam met bloemen.  
– Kan ik je helpen? vraagt een vrouw. 
– Ik wil graag een grote bos bloemen, zegt Lars. 
De vrouw pakt rozen en lelies en tulpen.
Ze bindt er een oranje lint om.  
– Zoiets? vraagt ze.  
Lars knikt en kan wel dansen. 
Wat een prachtig boeket! 
Mie zal in de wolken zijn.
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maar de tuil is veel te duur. 
lars koopt fieen bos voor mie. 
wat stom!
lars bijt op zijn lip.

– Wat moeten de bloemen kosten, mevrouw? 
– Dertig euro, antwoordt de vrouw.
Lars schrikt zich lam.
Zijn hoofd wordt knalrood en hij bijt op zijn lip. 
– Dat kan ik niet betalen, stamelt hij. 
De vrouw kijkt een beetje boos. 
– Dat is dan jammer, zegt ze. 
Ze zet de bloemen in een emmer.
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lars ziet nofi iets leuks voor mie.
een beeldje voor in haar tuin. 
maar ook dat kost te veel field. 
lars zucht en fiaat naar huis. 

Daar ziet Lars een kraam met tuinkabouters. 
Een tuinkabouter is beter dan bloemen. 
Een tuinkabouter verwelkt immers niet.
Lars wordt helemaal blij. 
Die kabouter met kruiwagen vindt Lars prachtig.
Hij ziet die al bij Mie in de tuin staan. 
Even later kijkt Lars minder vrolijk. 
De tuinkabouter kost een fortuin. 
Lars heeft niet genoeg geld.  
Hij gaat verdrietig naar huis. 
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– lars, bak ik taart voor mie? vraafit mama. 
–  dat is lief, mama. 

maar die taart is niet van mij. 
ik wil ook firaafi zelf iets doen.

– Zal ik een taart bakken voor Mie? vraagt mama.
Dat vindt Lars een goed idee, want Mie vindt taart  
erg lekker. 
Maar de taart is niet van hem.
Misschien kan hij een tekening maken?
Maar ja, de muren van Mie hangen al vol. 
Lars denkt diep na. 
En dan opeens lacht hij van oor tot oor. 
Hij heeft een plannetje bedacht.
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lars pakt een blad, verf en een pen. 
zo, dat zijn mie en hij aan zee. 
op blad twee komt hun trip naar de zoo. 
zo fiaat hij maar door. 
wat een dik boek maakt hij!

Lars pakt papier, zijn verfdoos en een pen. 
Hij schildert de blauwe zee met golven. 
Op het strand likken hij en Mie een ijsje. 
Lars verzint er een rijmpje bij.
Olé, met Mie naar zee!
In de zoo doen ze de pinguïns na.
Want dat deden ze ook in het echt.  
Lars schrijft: Pom-pom, Mie en Lars lachen zich krom. 
Mie en Lars beleefden al heel wat avonturen. 
Het wordt een lekker dik boek.
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lars fieeft mie het boek.
ze leest de kaft.
mie en lars, door dik en dun. 
– wat een mooi boek, lars! roept mie blij.

– Mie en Lars, door dik en dun, leest Mie. 
Ze bladert door het boek. 
Ze ziet de zee en de zoo en de kermis. 
– Lars, het is ons verhaal, mompelt ze ontroerd.  
–  Wat prachtig! Jouw boek helpt beter dan siroop. 

Ik krijg zelfs trek in taart. Jij?
Lars knikt en even later smullen ze taart. 
– Tralalie, taart met Mie! Dat moet nog in het boek. 
–  Juist! En ook: Kabberdars, zo blij met Lars!  

Dat zegt Mie lachend.



2120

twee of een?
van elk voorwerp zijn er twee. van een niet. 
welk? trek er een krinfi om. 

aan wie fieef jij deze bloem? 
waarom? schrijf het op. 
kleur de bloem mooi in. 

de bloem is voor 

 , 

omdat   

 

 

de bloem is voor 

 , 
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Bloemen-rooster
Kijk naar de bloemen in de vaas. Hoeveel bloemen zitten er 
van elke soort in de vaas? Vul het rooster in. 

Aan elkaar
Maak de woorden los. Schrijf de zin. 
Maak er een tekening bij. 

Tulp Roos Lelie Zonnebloem

Rood

Geel

Paars

Oranje

1. larsenmiezijndikkevrienden.

 

2. mievoeltzichnietlekker.

 

3. larslooptnaardemarkt.

 

4. zalikeentaartbakken?

 

5. larsmaakteendikboek.

 

6. hetboekhelptbeterdansiroop.
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Kleuren maar!
Kleur in. Volfi de code. 

paars

fieel

blauw

lichtfiroen

donkerfiroen
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Mie woont naast Lars. Mie en Lars zijn dikke 

vrienden. Maar vandaag is Mie ziek. Lars zoekt  
een manier om haar op te vrolijken. 
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