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Joupy gaat jutten

Joupy probeert Ella te leren zwemmen, maar dat is niet zo
makkelijk. Samen jutten gaat beter en ze vinden de mooiste
schatten op het strand. Maar wat ligt daar? Is het een krokodil?
Die is gevaarlijk! Wat moeten ze doen?
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Daar dobbert Joupy. De zon schijnt op zijn neus.
“Ggggggg,” zegt Joupy, en nog eens: “Ggggggg,” heel zachtjes.
Dan hoort hij iets, een stem. Wie zou dat zijn?

Op het strand loopt een meisje. Joupy kijkt eens goed.
Hij kent haar! Kokmeeuw en hij hebben haar laatst
een veer gegeven.

“Hallo!” roept Joupy. “Hállo!”
Maar het meisje hoort hem niet. Ze is druk bezig bij een strandhuisje.
Dat ziet er gezellig uit, denkt Joupy.

O, nu stapt ze plons-plons-plons het water in.
Joupy zwemt een stukje naar haar toe, maar het meisje kijkt
alleen naar de zee.

Opeens roept ze: “Hé, Joupy!”
Dat is leuk, ze kent hem nog!
Blij zegt Joupy: “Ggggggg.”
“Wát zeg je?” lacht het meisje.

“Ik bedoel, hallo! Hoe heet jij?” antwoordt Joupy.
“Ik heet Ella,” zegt het meisje, “en ik zit op zwemles.
Ik kan het al een beetje, kijk maar.”
Ze doet een paar slagen, maar gaat meteen weer staan.

