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Mia vindt lezen NIET leuk.

Ze houdt niet van boeken.

En ook niet van strips.

Zelfs de smaken op de kaart van de ijscokar wil ze niet lezen.

Maar dan mag ze Bonnie de bibliotheekhond iedere week 

gaan voorlezen. Bonnie vindt het helemaal niet erg als Mia 

over woorden struikelt. En als je niet bang meer bent om 

fouten te maken, is lezen eigenlijk best leuk!
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Op www.vierwindstreken.com kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  

Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.
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Voor al mijn harige vrienden en voor iedereen die van hen houdt.
En voor bibliotheken, waar je de echte magie kunt vinden.

L. P.
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Ik hou niet van boeken.

En ook niet van strips...

Zelfs de smaken op de kaart van 

de ijscokar wil ik niet lezen.

Ik vind lezen NIET leuk!



Maar soms lukt het me gewoon niet om woorden te maken.

En soms blijven de zinnen in mijn keel hangen.

Soms lachen ze me uit als ik een fout maak.

En ik hou al helemaal niet van HARDOP lezen.

“Niet opgeven, Mia,” zegt mijn juf.



Maar ik wil een ster!

Ik heb nog nooit een sterrensticker van de juf gekregen.

Ze heeft zelfs nog nooit een lachend gezichtje in mijn schrift getekend.

Ik krijg alleen maar hartjes, die betekenen dat ik niet moet opgeven. 

Ik heb heel veel hartjesstickers.
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