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roos gaat op reis 
alles is ingepakt 
de kleine rode auto zit vol 
roos gaat op reis 
ze gaat naar frankrijk 
samen met haar moeder gaat ze in een 
tent 
ze willen naar zee 
de hond blijft bij de buren 
haar moeder rijdt en kruipt achter het 
stuur 
de buren en bob de hond staan al klaar 
ze zwaaien naar roos en haar moeder 
roos hangt met haar arm uit het raam 
ze zwaait zo hard ze kan 
bob rent een stukje met de auto mee 
dan gaan ze de hoek om 
ze zien bob niet meer 
roos huilt een beetje 
ze mist bob nu al 
maar ze heeft wel zin in de reis 
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de auto gaat hard 
vlot zijn ze op de snelweg 
de moeder van roos rijdt nu nog harder 
het raam staat open 
het haar van roos waait in de wind 
ineens hoort roos een harde knal 
pang! 
de moeder van roos schrikt 
o jee, zegt ze, de band van de auto is 
stuk 
het was een klapband 
de moeder van roos zet de auto aan de 
kant 
ze belt naar een meneer 
dan moeten ze wachten 
wachten op de meneer die de auto maakt 
wachten duurt lang 
zeker als je naar zee wilt 
het is warm en roos zweet 
daar komt de meneer aan 
hij komt met een grote gele wagen 
de meneer heeft een nieuwe band 
hij maakt de band vast aan de auto 
de moeder van roos is weer blij 
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de man heeft water mee  
hij geeft roos wat te drinken 
dat vindt roos fijn! 
ze heeft geen dorst meer 
de auto is klaar 
roos en haar moeder kunnen weer verder 
op weg naar de zee 
roos heeft er veel zin in 
ze zwaait naar de meneer 
de moeder van roos rijdt weer verder 
verder op de snelweg 
op weg naar de zee 
naar frankrijk toe 
ze rijden heel hard 
ze zijn er vast snel 
tot zo zee! roept roos 
en ze valt in slaap 
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vragen 
1. waar gaat roos naar toe?  

_____________________________________ 
 
2. hoe ziet de auto van roos eruit?  

_____________________________________ 
 
3. waar gaat de hond heen?  

_____________________________________ 
  
4. waarom is de auto stuk? wat is er 

gebeurd?  
_____________________________________ 

 
5. hoe maakt de meneer de auto? 

_____________________________________ 
 

6. op welke weg rijdt de moeder van 
roos?  

_____________________________________ 
 

  7.      roos en haar moeder in de auto 
 


