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Overamstel uitgevers
t.a.v. Moon kleurwedstrijd
Postbus 3626
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E-mailadres: .................................................

Marianne Busser en Ron Schröder
Met tekeningen van Juliette de Wit

M
arianne Busser en Ron Schröder

leeftijd 3+

Dit is en dat is
broertje-zusje – even oud.
Elke dag doen ze iets anders
zijn ze lief en zijn ze stout.

Het is zover: Jan en Noortje mogen op zwemles. 
Noortje vindt het een beetje eng, maar Jan ziet het helemaal zitten.
Hij heeft al geoefend op bed, dus volgens hem kan er niets meer 
misgaan. 
Jammer genoeg valt de eerste zwemles hem toch enorm tegen.
Gelukkig komt het allemaal goed, en halen niet alleen  
Jan en Noortje, maar óók hun opa uiteindelijk het felbegeerde  
diploma.

Korte verhaaltjes over onderwerpen waarin elk kind zich zal  
kunnen herkennen!
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broertje-zusje – even oud.
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zijn ze lief en zijn ze stout.

Jan en Noortje mogen een nachtje bij opa en oma logeren. 
Maar wat moeten ze allemaal inpakken? En waar slapen ze eigenlijk? 
Opa stelt het schuurtje voor, daar schrikt Jan van. Gelukkig heeft 
oma een betere oplossing. Er is nog een kamer over in huis. Jan 
en Noortje vinden de kamer erg kaal, er hangt niet één schilderijtje. 
Maar daar heeft oma een idee voor: ze maken het kamertje samen 
af met meubels van zolder. En opa heeft een idee voor de kale 
muur...

Korte verhaaltjes over onderwerpen waarin elk kind zich zal  
kunnen herkennen!


