


‘Het is bedtijd, Lisa,’ zegt mama.
‘Ik ben nog niet moe,’ zegt Lisa.
Ze maakt een mooie tekening en heeft 
helemaal geen zin om te gaan slapen.
‘Maar het is al zeven uur,’ zegt mama, 
‘en morgen moet je weer naar school.’ 
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‘Ik wil niet naar bed!’ schreeuwt Lisa.
Ze trappelt boos met haar benen.
Mama zucht eens diep.
Iedere avond schreeuwt Lisa zo hard 
dat zelfs de buren het kunnen horen.
‘Dit kan zo niet langer,’ zegt papa.
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Dan bedenkt mama een plannetje.
‘Weet je wat,’ zegt ze, 
‘kijk dan zelf maar wanneer je 
naar bed gaat.’
Mama geeft papa een knipoog.
‘JIPPIE!’ roept Lisa. 
‘Nu kan ik mijn tekening afmaken.’

a
arm



Na een poosje gaan papa en mama slapen.
‘Doe jij straks het licht uit?’ 
vraagt papa aan Lisa.
‘Oké papa,’ zegt Lisa.

Als haar ogen prikken van de slaap, 
gaat ze ook naar bed.
Op haar tenen sluipt ze naar 
haar slaapkamer.
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De volgende morgen krijgt Lisa 
haar ogen niet open.
Mama moet haar wel drie keer 
wakker schudden.
‘Laat mij maar slapen, 
ik ben nog zo moe,’ zegt ze slaperig.
‘Nee, dat kan niet, Lisa, 
je moet naar school,’ zegt mama.
Met een grote gaap staat Lisa op 
en kleedt zich aan.
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In de klas beginnen Lisa´s ogen weer 
te prikken.
Ze doet haar best om wakker te blijven.

Uiteindelijk valt ze toch in slaap.
Haar hoofd valt met een plofje 
op haar tafeltje.
´Lisa, let eens op,’ zegt de juf. 
´Je zit de hele tijd al te gapen.’
Lisa schrikt wakker en gaat rechtop zitten.

Maar even later valt ze weer in slaap.

t
tafel



De juf schudt haar wakker.
‘Wat zit je toch te dromen, Lisa. 
Ben je ziek?’ vraagt de juf bezorgd.
‘Nee,’ zegt Lisa, 
‘ik ben alleen een beetje moe.’
‘Weet je wat,’ zegt de juf, 
‘kom maar voor in de klas zitten. 
Dan val je vast niet meer zo snel in slaap.’ 
Lisa gaat voor in de klas zitten.
De andere kinderen moeten 
een beetje om haar lachen. 
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


