Het is een prachtige dag.
De zon schijnt.
Kikker speelt met de
golfjes in het water.
Reiger probeert een visje te
vangen en Bever zwemt een
beetje heen en weer.
Rita Vogel zit op haar warme nestje.
Tevreden kijkt ze om zich heen.

ze zit op haar nest.

Opeens voelt Rita
gewiebel onder haar buik.
Ze kijkt onder haar veren, en ja hoor…
Haar mooie, witgespikkelde
eitjes barsten open.
Zeven kleine kuikentjes
buitelen blij naar buiten.
Maar hé, wat is dat nou?
Haar fraaie, groengestreepte
ei gaat helemaal niet open.
Bezorgd tikt Rita met haar
snavel tegen het grote ei.
‘Hallo, wakker worden!’
roept ze ongerust.
‘Het is tijd om uit je ei te komen!’

in het groene ei zit geen barst.

Langzaam komt ook het
groene ei in beweging.
Het wipt naar links, het wipt naar
rechts en het breekt open.
KRAAK!
Verbaasd kijkt Rita naar het
diertje dat uit het ei rolt.
Het is groen en heeft een grote
mond met heel veel witte tanden.
Rita heeft nog nooit zo’n
vreemde vogel gezien.

wat komt er nu uit dat ei?

Rita noemt het diertje Harrie.
Iedereen in het nest
houdt van Harrie.
Hij is heel aardig voor
zijn broertjes en zusjes.
En met zijn malle grapjes laat
hij alle vogeltjes lachen.
Het is een gezellige boel in het
warme nestje van Rita Vogel.

het is leuk in het nest.

Op een mooie dag roept Rita
haar kinderen bij elkaar.
‘Vandaag,’ zegt ze blij,
‘gaan jullie leren vliegen.’
Opgewonden kijken de
kuikentjes elkaar aan.
‘Vliegen is heel eenvoudig,’ legt Rita uit.
‘Je springt in de lucht.
Je beweegt je vleugels op en neer.
En hup! Daar ga je!’
De vogeltjes staan naast elkaar
op de rand van het nestje.
Ze slaan hun vleugeltjes uit…
En… één voor één vliegen ze weg…

ze laat zien hoe het moet.

Eén voor één…
behalve…
Harrie…
Harrie landt met een doffe plof…
BOEM!
Op de grond…
‘AU!’

boem! hij valt op de grond.

Rita vindt dat Harrie
wél moet leren vliegen.
Ze gaan naar De Vliegschool
van juffrouw Vlieggraag.
Harrie oefent en oefent.
Hij rent heel snel heen en weer.
Hij beweegt zijn armpjes
Verder lezen?
op en neer.
Bestel het boek in de webwinkel
Hij springt omhoog…
word lid van de Borre Leesclub
maar zijn groene lijfjeof
blijft
niet in de lucht hangen. om de boeken met korting
Harrie kan gewoon niet vliegen.

hij doet zijn best,
maar het lukt niet.

te ontvangen.

