
Voorleestekst Kat Kaat is weg (ongeveer 500 woorden) 

Bladzij 14 en 15bladzij 1 en 2 
Er was eens een jongen die veel van zijn kat hield. De jongen heette Mark en zijn kat heette 
Kaat. Kaat had een bruine vacht met donkere strepen en haar pootjes en het puntje van 
haar staart waren wit. Haar vacht voelde zo zacht als fluweel. Kaat en Mark hielden veel van 
elkaar.  
Bladzijden 16 en 17/bladzij 3 en 4 
Kaat lag ’s nachts bij Mark op bed, net als het bolletje wol waarmee ze graag speelde. Zo 
waren Mark en zij ’s nachts nooit alleen, maar altijd samen. En overdag zorgde Mark goed 
voor haar. Maar op een dag liep alles ineens anders ...  
Bladzijden 18 en 19/bladzij 5 en 6 
Mark en Kim zitten in dezelfde klas en ze zijn dikke vrienden. Omdat Kim gaat niezen van 
poezenharen moet Kaat altijd weg als Kim komt spelen. Als Mark haar optilt om haar weg te 
dragen, is Kaat heel boos. Daarom wil Mark haar iets lekkers geven, maar Kaat wil helemaal 
niet eten. Haar buik is al heel dik. 
Bladzijden 20 en 21/bladzij 7 en 8 
Mark en Kim spelen met kleurige knikkers en ze bouwen een hut. Met krijt schrijven ze hun 
namen erop. Maar als Kim naar huis is, kan Mark Kaat nergens vinden. Ze ligt niet op zijn 
bed en ze is ook niet in de keuken of in de woonkamer. 
Bladzijden 22 en 23/bladzij 9 en 10 
Als het avond wordt en Mark moet gaan slapen, is Kaat nog niet terecht! Mark heeft overal 
gezocht en zijn vader en moeder ook. Mark is heel ongerust en verdrietig, maar hij moet 
toch gaan slapen omdat het bedtijd is. Zijn vader gaat nog buiten zoeken, misschien zit Kaat 
wel ergens in een boom en kan zij daar niet meer zelf uit. Mark slaapt slecht, zo alleen in 
bed. 
Bladzijden 24 en 25/bladzij 11 en 12 
De volgende ochtend is Kaat er nog niet! Mark is verdrietig en op school zegt hij tegen de 
juf dat Kaat is weggelopen. De juf zegt: ‘Neem iets mee dat Kaat lekker vindt. Katten zijn dol 
op een gedroogd visje!’ Als Mark en Kim na schooltijd gaan zoeken, nemen ze een gedroogd 
visje mee en daarmee zoeken en roepen ze overal in de buurt.  
Bladzijden 26 en 27/bladzij 13 en 14 
Die avond moet Mark wéér alleen naar bed en kan hij bijna niet slapen zonder Kaat. Als zijn 
vader hem getroost heeft, valt hij eindelijk in slaap. Gelukkig heeft hij een fijne droom over 
Kaat. 
Bladzijden 27 en 28/bladzij 15 en 16 
‘Mark, kom eens snel!’ roept Mark zijn moeder de volgende morgen. Haar stem klinkt 
vrolijk en blij. ‘Kom gauw kijken wat er gebeurd is liefje! Kijk maar eens in de kast. Daar zie 
je een grote verrassing!’ 
Bladzijden 30 en 31/bladzij 17 en 18 
Zo vulde Kaat het huis met warmte en liefde. Iedereen was blij met de pasgeboren poesjes 
en ze leefden nog lang en gelukkig.  
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