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In de klas leest de juf voor uit een boek.
Dat vindt Konijn wel leuk.
Voor boeken hoef je niet groot te zijn.
Maar als de bel klinkt, veert Konijn op3.
Hij mag naar huis!
De klas is gevuld met rumoer4.
Maar de juf roept: ‘Wacht nog even!’
‘Morgen gaan we naar het bos.
Daar houden we een zoektocht.
Zorg dat jullie op tijd zijn!’
Een zoektocht, denkt Konijn.
Moet je groot zijn voor een zoektocht?
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Veel te snel is de tweede schooldag er.
De juf verdeelt de klas in groepjes.
Konijn strijkt over zijn oor.
Bij wie moet hij in de groep?
Plots wijst de juf hem aan.
‘Konijn, Beer, Aap en Giraf zijn groep drie.’
Nee! denkt Konijn met een bang hart.
Dit wordt echt een ramp!
Giraf is best nog wel lief.
Maar Aap en Beer zullen hem pesten.
Hij wil weg van hier …
Elk groepje krijgt een groot blad.
Daarop staat een kaart van het bos.
De juf vertelt wat ze gaan doen:
‘Jullie volgen de weg op je kaart.
Bij het kruisje voer je een opdracht uit.’
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‘De opdracht helpt je verder op weg.
Aan het eind vinden jullie een schat.’
Aap juicht: ‘Ik heb er zin in!’
Beer haakt zijn poot in die van Aap.
‘Op naar de schat,’ roept hij.
Stil loopt Giraf met hen mee.
Konijn huppelt achter ze aan.
Zijn hart bonst in zijn keel5.
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Het gaat een hele tijd goed.
Ze volgen gewoon de weg.
Aap en Beer hebben lol met elkaar.
Ze letten niet echt op Konijn.
Dan komen ze bij de plek van het kruisje.
Wat moeten ze nu doen?
Waar is de opdracht?
Ze kijken om zich heen.
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‘Daar,’ zegt Giraf opeens.
Ze wijst naar een blad op een boom.
Beer leest hardop voor:
‘Klim in de boom.
Haal de brief uit het nest in de top.’
‘Ha!’ roept Aap. ‘Wie klimt omhoog?’
Beer begint te lachen.
‘Dat lijkt me echt wat voor Konijn!’
Aap lacht hard mee.
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‘Nee, Konijn is te klein!’ hikt hij.
Giraf schudt stil haar kop.
Konijn kijkt naar de grond.
Hij wacht tot het lachen stopt.
Aap klimt trots in de boom.
In de top zwaait hij met de brief.
Als hij weer op de grond staat, leest hij:
‘Wandel voort op dit pad.
Ga tot aan de rivier.
Daar steek je over.
Volg het pad naar links.’
Konijn slikt.
Hoe raakt hij ooit de rivier over?
De rivier raast (6) door het bos.
Het water kolkt (7) en stroomt wild.
Konijn rilt van de schrik.



Leestaak 
van de dag 

 

leerjaar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zoek een ander woord in de tekst voor …  
 
 (1) opspringen: _________________________ 
 
 (2) lawaai: _________________________ 
 
 
2 Wat gaat de klas van Konijn doen? Vul de zinnen aan.  
 
 De klas van Konijn gaat naar _____________________.  
 

Daar gaan ze een _____________________ doen.  
 
 
3 Zijn hart bonst in zijn keel.  
 
 Wat betekent dit? Kruis aan.  
 
  Hij is heel blij.  

  Hij is heel bang.  

  Hij is verliefd.  

 
 
4 Aap en Beer pesten Konijn omdat hij klein is.  
 

Wat zou jij zeggen tegen Aap en Beer als ze Konijn nog eens 
pesten? Vul de zin aan.   

 
Ik zou zeggen dat ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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