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Pluk en Pluis 
Evelien van Dort
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Boodschappen doen   
Simone van der Vlugt
met tekening van Alex de Wolf

Sterre wordt een ster
Gertie Jaquet

Hoe word je een prinses?
Vivian den Hollander
met tekening van Noëlle Smit

Het bruidsmeisje
Mariska Hammerstein
met tekeningen van Linda Lee

Liselotje krijgt een fiets
Marianne Busser & Ron Schröder
met tekeningen van Dagmar Stam

Heksenstreken 
Mary Schoon
met tekeningen van Noëlle Smit

Klein hondje
Jet Boeke 
met tekst van Arthur van Norden
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Kaptafel vol spullen 
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Harmen van Straaten

Niet plagen! 
Emma Chichester Clark

In de plassen 
Simone van der Vlugt
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Dooie puntjes  
Marjon Hoffman
met tekeningen van Juliette de Wit

Kleuren
Pieter Feller
met tekeningen van Natascha Stenvert
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Pannenkoeken  
Mary Schoon
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Een kast met vakjes
Walter Wick & Jean Marzollo

Het schaartje  
Hans Hagen 
met tekeningen van Philip Hopman
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Bloemenkinderen   
Cicely Mary Barker

Julia en Vinnie
Alex de Wolf

Roodkapje  
Jacques Vriens
met tekeningen van Thé Tjong-Khing
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                          Elfjes, pony’s en prinsessen
                               springen vrolijk door de wei,
                       voelen zich net danseressen
                      met orkestmuziek erbij,
             van veel krekels en een kikker,
     die de maat kwaakt – al maar door.
                Elfjes, pony’s en prinsessen
            maken er een buiging voor!

           Veel gelach en veel gehinnik,
                 rondjes draaien om elkaar, 
      lekker zwieren, lekker zwaaien... 

          Wil je meedoen? Kom dan maar!
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Dikkie Dik Lieveheersbeestje

Er zit een beestje op de plant.
Het kruipt langzaam omhoog.

Wat een mooi beestje.
Het is rood met heel veel zwarte stippen.

Dikkie Dik beweegt het blad. Het beestje valt op de grond.
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Het is vast heel erg boos. Nee hoor, het is heel lief.

Nu kan Dikkie Dik het goed bekijken. 
Hoeveel stippen heeft het op zijn rug?

Weet je hoe het beestje heet?
Lieveheersbeestje. 
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Zachtjes aait Pip met twee handen over 
de rug van Rosalientje. Wat is ze toch 
heerlijk zacht! En haar bruine oogjes 
kijken zo lief. Maar het mooiste vindt 
Pip Rosalientjes oren, want die zijn 
aan de binnenkant roze. En roze is de 
allermooiste kleur van de wereld. Roze 
maakt je vrolijk en blij van binnen. Pip 
heeft bijna alles roze: haar kleren, haar 
speelgoed, de muren in haar slaapkamer. 
Was alles in de hele wereld maar roze; dat 
zou fijn zijn! Was Rosalientje maar roze…

‘Vandaag ga ik je roze maken,’ vertelt Pip. 
Ze heeft alle spullen meegenomen. 
Eerst legt ze een donker kleed op het 
gras. Daar zet ze Rosalientje op. Ze pakt 

een potje met zilverglittertjes en strooit 
dat helemaal leeg, over het hondje heen. 
‘Toverpoeder, maak dat mijn toverspreuk 
werkt,’ zegt ze als een echte tovenares.
Dan pakt ze haar toverstafje. Ze knijpt 
haar ogen stevig dicht en zwaait met het 
zilveren stokje: ‘Hocus, pocus, pilatus 
pas, ik wou dat jij een roze hondje was!’ 
Ze durft bijna niet te kijken. Zou het 
gelukt zijn? Langzaam doet Pip één oog 
open.
Hé, geen Rosalientje. Waar is ze nou? Ze 
is toch niet weggetoverd? 
Pip kijkt om zich heen. 
Daar, achter de fiets van mama zit 
Rosalientje op een takje te bijten. En: ze 
is nog steeds helemaal wit. Met glittertjes. 
Dat is ook wel mooi, maar toch niet roze. 
Jammer. 
Pip pakt Rosalientje op en aait over haar 
kopje. ‘Wees maar niet bang,’ fluistert ze 
in de zachte hondenoren. ‘Ik verzin wel 
iets anders om je roze te maken.’ 
‘Pip, kom je naar binnen?’ roept mama.
Samen met Rosalientje loopt Pip de 
kamer in, waar Rosalientje zich stevig 
uit begint te schudden. Een wolk van 
zilverglittertjes stuift van haar af. 
‘Wat is dat nou?’ vraagt mama verbaasd.
‘Ik wou haar roze toveren, maar het is 
niet gelukt,’ zegt Pip.
Eerst moet mama lachen, maar dan kijkt 

Niet roze!
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ze ernstig. ‘Dat moet je maar niet meer 
doen,’ zegt ze. ‘Als Rosalientje glitter in 
haar oogjes krijgt, doet dat pijn.’ 
Ze pakt een borstel en veegt alle glitter 
uit de hondenharen. 
‘Het is nu eenmaal een wit hondje, 
schat,’ zegt ze als ze klaar is. 
Rosalientje kruipt in haar mand. 
‘Wees maar blij dat niet alles op de 
wereld roze is, dan zou het maar een 
saaie boel worden,’ vindt mama.
Maar daar is Pip het niet mee eens.

De volgende dag zit Pip op school. De 
juf heeft zojuist een heel mooi verhaal 
verteld, over dieren. Nu zijn alle kinderen 
ijverig aan het tekenen. Pip heeft een 
hond getekend, en hij is hartstikke goed 
gelukt. Alleen de poten zijn een beetje 
te dik, en ze zijn ook niet even lang. Ze 
doopt haar kwast in de verf en strijkt een 
klodder roze op de buik van de hond.
De juf loopt langs. ‘Dat is een bijzondere 
hond, Pip,’ zegt ze. 
Dat vindt Pip ook. Z’n kop roze, zijn 
poten roze. De staart wordt een mooi 
roze wiebelstokje. Alleen de binnenkant 
van de oren maakt Pip niet roze. Die 
worden wit. 
Met een zucht legt ze haar kwast neer. Ja, 
zo zou Rosalientje ook moeten zijn.
Ineens hoort ze een harde lach. Michel, 

die naast haar zit, komt haast niet meer 
bij. ‘Kijk nou, een roze hond!’
De andere kinderen aan de tafel kijken 
naar Pips tekening en schieten ook in de 
lach. Dat is echt niet leuk! Pip springt op 
en geeft Michel een klap op zijn hoofd.
Hij begint te schreeuwen: ‘Hou op. Roze 
honden bestaan niet! Juf!’ 
De juf komt snel aangelopen. ‘Pip, je 
mag niet slaan. En Michel, échte honden 
zijn niet roze. Maar met verf kun je ze 
alle kleuren geven die je maar wilt. Dat 
maakt niks uit.’
Ineens blijft Pip stokstijf staan. Er springt 
een idee in haar hoofd, een geweldig 
goed idee. Ze is zo blij, dat ze Michel 
zomaar een kus op zijn wang geeft.
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