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 De deur zit vast  B4 

 
 

Dit is Lies. 

Lies is zes jaar. 

Zij heeft blond haar en bruine ogen. 

Zij lacht vaak. Lies is een vrolijk meisje. 

 

Teken hier het hoofd van Lies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lies gaat naar school. 

Haar juf heet An. 

Juf An is een lieve juf. 

Zij geeft vaak een snoepje aan elk kind 

en ze zegt vaak hoe flink elk kind wel werkt. 
 

 

Wat zou juf An kunnen zeggen als Lies flink gewerkt heeft?  ......  

 ..............................................................................................  
 

 

Lies zit in de klas. Het is taalles. 

Maar Lies moet naar de wc. 

Ze doet het bijna in haar broek. 
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Lies steekt haar vinger op. 

Wat is er? vraagt juf An. 
 

 

Wat vraagt Lies aan juf An?  ....................................................  

 ..............................................................................................  
 

 

Lies mag naar de wc gaan. 

Maar kom snel weer! zegt de juf. 

Lies gaat naar de wc. 

Ze doet de deur van de wc dicht. 

Als ze klaar is, wil ze de deur weer open doen. 

Maar hoe hard ze ook duwt en duwt … de deur gaat niet open. 

De deur zit vast. 

 

Teken het hoofd van Lies. (Hoe voelt ze zich?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet Lies nu doen? 

Ze bonkt op de deur. 

Ze roept en roept … maar niemand hoort haar. 

Lies weent. 

 

Waarom weent Lies?  ..............................................................  
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Plots hoort Lies voetstappen 

en ze hoort een stem die roept 

Lies, waar ben je? 

Lies herkent de stem. 

 

Van wie zou de stem zijn?  ......................................................  

 

Lies roept luid: hier ben ik!  

Ik zit in het wc-hokje en mijn deur zit vast! 

De juf komt bij de deur. 

Ze draait aan het slot. 

Ze trekt aan de klink. 

En ja, hoor! Het lukt. 

Juf An krijgt de deur open. 

 

Teken het hoofd van Lies. (Hoe voelt ze zich?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lies zegt: juf An, jij bent de beste juf! 

en ze geeft haar een dikke zoen. 

 

Wie krijgt een zoen?  ...............................................................  
 


