


Bart speelt buiten. 
Met zijn nieuwe vlieger.
Die heeft hij voor zijn 
verjaardag gekregen. 
Van opa.
En vandaag gaat hij vliegeren! 
Samen met zijn grote zus Mieke.
Hup! Daar gaat de vlieger omhoog.
Bart laat de vlieger rondjes maken.
Eerst naar links en dan naar rechts.
En nog hoger. 
En nog meer rondjes.
Bart en Mieke vinden het prachtig!



Maar dan duikt de vlieger ineens 
naar beneden! 
Hij valt midden in een boom.
Bart trekt aan het touw. 
Maar dat helpt niet. 
De vlieger zit vast.
Bart gaat op de grond zitten. 
Hij is verdrietig.
Nou is hij zijn mooie vlieger kwijt.



Mieke komt naast hem zitten en 
samen kijken ze naar de vlieger.
‘We moeten een plan bedenken,’ 
zegt Mieke.
‘Om de vlieger weer uit de boom 
te halen.’
‘Ja,’ zegt Bart, en hij begint alweer 
wat vrolijker te worden.
‘Een plan!’



Ze denken heel hard na.
‘We moeten in de boom klimmen!’
‘We halen een ladder!’
‘We gooien iets tegen de vlieger 
aan, zodat ie eruit valt.’

Maar dat kan allemaal niet.
Ze zijn te klein om in de boom 
te klimmen.
En een ladder? 
Dat is te gevaarlijk.
En wat moeten ze tegen de 
vlieger aan gooien?
Misschien gaat de vlieger dan 
juist stuk!



Mieke kijkt alsof ze ineens 
een plannetje heeft.
‘Kom!’ roept ze. 
‘We gaan naar het circus!
Er is een circus in het dorp!’
Bart begrijpt het niet.
Hoe moet het nu met de vlieger?
Maar Mieke is al op weg, 
zo snel als ze kan.
Bart rent erachteraan.



Bij het circus is heel veel te zien.
Clowns, aapjes en paarden. 
Maar Mieke loopt verder.
Ze is op zoek naar de baas van 
het circus.
Dan ziet ze hem. 
Het is een grote man, met een 
mooi pak en een hoge hoed.
Bart begrijpt het nog steeds niet.

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

om de boeken met korting 
te ontvangen.


