


Bas huppelt door het bos. 
Vrolijk zingt hij een liedje.
Blij zwaait hij naar Mieke Muis.

Het is mooi in het bos.
De zon schijnt.
Het ruikt lekker fris. 
De bladeren zijn prachtig.

In de verte ziet Bas een slootje.
Hij neemt een aanloop en…
PLONS!

Bas landt midden in het slootje.
Brrr… wat is dat water nat!



Gelukkig is het slootje niet diep.
Bas krabbelt uit het water.
Hij schudt de druppels van zijn 
vacht en huppelt verder.

Bas is op weg naar Lisa.
Lisa is zijn grote vriendin.
Elke dag geeft ze Bas 
een lekkere wortel.
Ze geeft hem ook een 
kusje op zijn neus.

Lisa vertelt Bas altijd 
verhalen over school.
Bas vindt dat fantastisch.



Bas wil ook graag naar school.
Het lijkt hem erg leuk bij juf Ineke 
in de klas.

Bas wil spelen in de poppenhoek.
De bouwhoek lijkt hem ook reuzefijn.
Hij wil tekeningen maken 
aan zijn eigen tafeltje.
En knutselen met papier, 
zoals Lisa altijd doet.

Maar wat denk je?
Bas mág helemaal niet naar school.



‘School is alleen voor 
mensenkinderen,’ 
heeft papa gezegd.
‘School is niet voor konijnen.
Dus helaas mag je niet naar school.’

Bas heeft daar wel 
eventjes om gehuild.
Maar gelukkig vertelt 
Lisa mooie verhalen.
Zo weet Bas toch wat er 
iedere dag in de klas gebeurt.



Maar op een dag bedenkt 
Bas een plannetje.
Hij staat heel vroeg op.
Mama en papa liggen nog in bed.

Snel schrijft hij op een briefje:
Lieve mama en papa,
Vandaag speel ik de hele dag bij Lisa.
Ik ben om vier uur thuis.
Dikke zoen,
Bas

Bas doet vlug zijn jasje aan 
en huppelt de deur uit.



Even later kruipt Bas door het 
kattenluikje het huis van Lisa binnen.
Hij ziet haar schooltas staan.
Hup! Bas springt erin.

Brrr… wat is het donker in de tas.
Bas zit tussen een broodtrommel 
en een drinkbeker.

Eerst is het heel stil.
Dan hoort hij stemmen 
en een hoop gegiechel.

De tas begint te bewegen, 
te schommelen, te hotsen 
en te klotsen…
Bas wordt er helemaal duizelig van.



PLOF!
De schooltas staat op de grond.
Voorzichtig gluurt Bas over 
het randje van de tas.

Hij ziet voeten, benen, tafelpoten…
HOERA!
Bas is in de klas!

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


