De losse tand
Eva heeft een losse tand.
Ze heeft een hekel aan losse ______1.
Al dat gewiebel in je mond.
Ze wil er vanaf.
Maar ze durft er niet aan te trekken.
Ze vindt dat hartstikke eng.
‘Àil jij aan mijn tand ______2.?’ vraagt Eva
aan Bart.
‘Nee, mij niet gezien, straks geef je me een
klap.
Omdat het zeer doet.’
Eva vraagt het aan Karin, haar beste vriendin.
Maar Karin begint al te gillen bij het idee.
Ze vraagt de juf om raad.
‘Je moet een ______3. spannen van je tand
naar de deur’, zegt de juf.
‘En dan de deur met een klap dicht gooien.’
Eva pakt een touwtje en bindt het om de
deurklink.
Het andere eind probeert ze om haar tand te
doen.
Maar het blijft niet zitten.
Het touwtje glijdt steeds van haar _____4.
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Na schooltijd loopt Eva naar huis.
Ze wiebelt en ze wiebelt maar met haar tong
tegen haar losse tand.
Ze vindt het ______5.
‘Die stomme tand wil er maar niet uit!’ roept
ze tegen haar moeder.
‘Geduld’, zegt haar moeder. ‘De tand komt
vanzelf los.
Àil je een appel?’ vraagt haar moeder met
een knipoog.
Met de _____6. in haar hand, loopt Eva
naar boven.
Mokkend op haar bed, neemt ze een hap van
haar appel.
Ineens voelt ze iets hards tussen haar tanden.
Ze haalt een stukje appel uit haar mond.
De _____7. zit erin.
‘Hoera!’ juicht Eva.
Ze rent naar beneden en laat de tand aan
haar moeder zien.
Haar moeder geeft Eva een ____8., van de
tandenfee.
Eva is helemaal blij.
Haar moeder gaf die appel niet voor niets.
Ze is eindelijk die wiebeltand kwijt!
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Vul aan, wat komt op de streep?
Zet een rondje om het goede antwoord

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a. tanden
b. appels
c. lippen
a. wiebelen
b. trekken
c. duwen
a. touwtje
b. draadje wol
c. stukje stof
a. mond
b. tand
c. deur
a. geweldig
b. leuk
c. vreselijk
a. tand
b. peer
c. appel
a. tand
b. lip
c. appel
a. kus
b. snoepje
c. euro
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