Het is prachtig lenteweer.
De zon schijnt.
Er zweven kleine, witte
wolkjes in de lucht.
Rep en Rekeltje zijn in de vijver.
Ze zitten op een blad.
Het blad van een waterlelie.
Af en toe vliegt er een insect voorbij.
Rep vangt er soms eentje
met zijn tong.
Maar hij vindt dat geen
leuk spelletje meer.
En kleine Rekeltje heeft
ook genoeg gegeten.
De kikkertjes vervelen zich.
Ze willen iets anders doen.

‘Mama, mogen we naar het grasland?’
vraagt Rep.
‘Goed,’ zegt moeder kikker.
Ze geeft de broertjes een knuffel.
‘Ga maar lekker spelen.
Zorg je goed voor je broertje, Rep?
Pas op voor Stekke de ooievaar.
Stekke is dol op kikkerbilletjes!’

Rep en Rekeltje knikken naar moeder.
Ze zullen voorzichtig zijn!
Dan springen ze van het blad.
Hopla, in het water.
Rep en Rekeltje zwemmen naar
de rand van de vijver.
Dat kunnen ze best!
Het zijn flinke kikkerjongetjes.
Ze kunnen al goed zwemmen.
En hun kleine pootjes kunnen
stevige sprongetjes maken.
Hop hop! Hop hop!
Daar huppen ze de vijver uit.
Het grasland op.
Het grasland is groot en prachtig groen.
Hier en daar staat een groepje
lentebloemen.
‘Durf jij wel tot aan de lange
sloot?’ vraagt Rep.

Rekeltje denkt na.
De lange sloot is erg ver van de vijver.
Maar Rekeltje is stoer.
Net als zijn grote broer.
‘Wie er het eerst is, heeft gewonnen!’
roept Rekeltje.
Voordat Rep iets kan zeggen,
is zijn broertje al onderweg.
‘Wacht op mij!’ roept Rep.

Dan glijdt er een schaduw
over het gras.
Rep kijkt omhoog.
Kijk daar! Het is Stekke de ooievaar!
Daar zweeft hij, hoog in de lucht.
Zijn grote vleugels bewegen niet.
Ze zijn wit en hebben een
zwarte rand.
Zijn lange snavel en poten zijn rood.
Stekke de ooievaar maakt
geen geluid.
Of toch… wat is dat?
Het lijkt wel of Stekke een liedje zingt.
Kikker, kikker, kikkertje
Verstoppertje of tikkertje?
Kikker, kikker, kikkertje
Kom, speel je met me mee?

‘Rekeltje, pas op!’ roept Rep.
Vlug springt hij tussen de margrietjes.
Hij tuurt langs de stengeltjes omhoog.
Hoor! Het liedje gaat nog verder!

Verder lezen?
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Ik lust er zelfs wel twee!
te ontvangen.

