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1. Pluisje

Hoi, dit boek gaat over Pluisje. Pluisje is een vrolijk wit katje. Pluisje woont in 

een mooi huis met een hele grote tuin. Mama Bos, Papa Bos en Meisje Debbie 

wonen ook in het huis. 

In de tuin wonen Worm, Meesje, Duif en Vis, maar dat weet Pluisje nog niet. Hij 

is nog niet in de tuin geweest. Hij is nu groot genoeg. Nu mag Pluisje in de tuin 

spelen en kan hij de wereld gaan ontdekken. 

Pluisje rent graag door het huis. Soms rent hij de trap op en af. Kijk, daar gaat 

hij. Oei, hij rent zo snel dat hij uitglijdt. Hij tuimelt zomaar de trap af. Boem. 

Pluisje ligt op de vloer. Hij schudt met zijn hoofd en klimt weer snel de trap op 

naar boven en rolt 

weer naar beneden. 

Pluisje rent ook 

graag door de 

kamer. Hij springt 

dan op de stoelen 

en de bank of op de 

tafel of de kast. Dat 

vindt mama Bos 

niet altijd leuk. Als 

mama Bos genoeg 

heeft van die 

wildebras, klapt ze 

in haar handen. 

Pluisje vliegt dan 

razendsnel naar zijn 

kussen bij de 

verwarming. 


