HET MODDERMONSTER
mooi, mama, middag, meer, molen, met, mandarijn, markt,
mogen, mee, mand, muffin, maar, minder, misschien, moeilijk, moe,
modderplas, mier, mijn, mopperen, mopperkont, mouw, monster,
modder, moddermonster, meteen

Het is woensdagmiddag en het is mooi weer. Mama, Mo en Mauri gaan een
middagje naar het meer bij de molen. Mo helpt mama met inpakken. De
mandarijnen van de markt mogen ook mee. ‘Pak jij de mandarijnen, Mo?’ Mama
pakt de picknickmand. In de mand gaan lekkere dingen: ranja, minimuffins, koffie
voor mama en de mandarijnen van de markt. ‘Maar Mo’, zegt mama, ‘dat zijn veel
mandarijnen. Je moet er minder hebben, hoor!’ Vindt Mo tellen misschien moeilijk?
‘Nee, hoor!’ zegt Mo ‘Eén mandarijn voor mama, één
mandarijn voor Mauri en… drie voor Mo,’ Mama lacht.
Slimme Mo!
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Mama zet Mauri in het fietsstoeltje en de mand gaat achterop. Mo kan al zelf fietsen.
In de verte ziet Mo de molen. Gelukkig is het niet ver meer, Mo wordt toch een beetje
moe van het fietsen.
Mama legt een kleed op de grond
en loopt samen met Mauri
naar het meer. Mo trekt zijn
schoenen en sokken uit.
Hij pakt zijn emmer, rent
naar het meer en schept
de emmer vol met
water. Het water klotst
over de rand van de
emmer. Er moet minder
water in de emmer, denkt
Mo. Hij kiept de emmer
om en maakt een grote
modderplas! Mama roept:
‘Kom je een mandarijn eten, Mo?’
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Mo zit op het kleed en eet zijn mandarijn. Er loopt een
mier in het gras. En nog een mier, en nog een mier, dat
zijn veel mieren! Maar wat gebeurt daar? Een lange rij
mieren loopt naar de mand van
mama! Wat gaan ze doen?
Mo volgt de mieren en kijkt in de
mand. De minimuffins zitten vol
met mieren! ‘Mama! De mieren
eten de muffins op!’
Mama pakt de muffins uit de
mand en gooit ze in de prullenbak.
‘Zo mieren, lopen jullie daar maar
naar toe! Niet meer in mijn mooie
mand!’
Mo is boos en moppert. ‘Ik wil een
muffin, maar de mieren hebben
mijn muffin opgegeten.’ Hij kijkt er erg zielig bij. Mama zegt:
‘Vooruit mopperkont, ga nog maar even spelen, we gaan zo naar huis!’
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Mo loopt naar het meer en kliedert met de modder. Overal zit modder. Modder op
zijn neus, modder op zijn mouw, modder in zijn haar! Mama en Mauri komen kijken.
‘Ik ben een monster!’ roept Mo. Mauri gilt van plezier. Mo zit he-le-maal onder de
modder. Hij is een echt moddermonster! Gelukkig moppert mama niet. Het geeft
niet, maar thuis mag Mo meteen in bad!
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