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Simon, de kleine boef, wil meestal niet naar bed.  

‘Moet ik nu al slapen? We hadden net zo’n pret!’ 

Maar vanavond stapt Simon zonder gedoe, 

onder de dekens en doet zijn oogjes toe. 

‘Wat is hier aan de hand?’ vraagt papa zich af, 

maar mama lacht stil. 

‘Zij weet wel waarom Simon slapen wil.’

De dag begint en Simon staat op, samen met beer Tuur.

‘Opstaan mam, opstaan pap, het is al zeven uur’. 

Aankleden, een boterham, tandsen poetsen en een plas. 

Mama pakt de fiets en Simon snel zijn jas. 

Achterop maakt Simon van zijn handen een trompet. 

Hierin toetert hij heel hard: ‘Hoera! Ik ga vandaag naar Jet!’



Ze fietsen een minuut of twee en dan zijn ze daar. 

De voordeur zwaait open. Kijk, Jet staat al klaar. 

Ze helpt Simon van de fiets, en natuurlijk Tuur de beer. 

En zegt: ‘Hoe is het vandaag met mijn grote mijnheer.’ 

‘Goed!’ roept Simon, en hij rent snel naar binnen. 

Daar zitten Bas en Floor bij de blokken, ze wilden net beginnen!

Ze pakken de blokken en bouwen snel, 

een toren van tien meter, daarna spelen ze een spel. 

Na een appel en een peer, zegt Jet: ‘Op naar het bos’. 

Ze klimmen in bomen, springen als kikkers en rennen als een vos.  

Alleen Tuur de beer doet niet mee, hij is wat moe, 

In de bolderkar naast baby Saar, vallen zijn oogjes toe. 



Van avonturen krijg je honger, dus gaan ze vlug naar huis,

Boterhammen eten en dan een dutje, precies zoals thuis. 

Ieder in een eigen kamer, de bedjes staan al klaar.

Simon slaapt en Tuur snurkt naast hem, heel zachtjes maar. 

‘s Middags is het tekenen, met heel veel kleurtjes op papier. 

Floor maakt een blauwe leeuw, Bas een groen konijn 

en Simon het paars gestreepte giga-dier.

De deurbel gaat en Simon springt op, 

‘Dat is papa!’ en hij sjeest naar de deurknop. 

Bas en baby Saar worden ook opgehaald 

en de mama van Floor belde net. 

Zij is wat later, dus eet Floor vanavond lekker bij Jet. 

‘Doei Floor’ zegt Simon, ‘Ik ga naar huis toe. Dag!’  

‘Morgen weer spelen?’ vraagt ze met een lach.



Maar wat is dat? Beer Tuur wil niet mee, hij had het juist zo fijn. 

‘Hoe moet dat nou’ zegt Simon, ’Tuur wil hier nog even zijn.’ 

Jet denkt na en heeft een idee. 

Tuur mag blijven, hij wordt vandaag mijn logé! 

‘Dat is goed’ zegt Simon, Tuur krijgt een kus op zijn kop. 

‘Jij mag blijven slapen, ik haal jou morgen weer op.’

Dan is het tijd om te gaan, de dag is voorbij.

‘Ik ga naar huis, naar mama!’ roept Simon blij.

Jet krijgt nog een dikke knuffel bij de deur.

En Simon zoeft naar buiten, als een echte coureur. 

Bij papa in de auto kijkt hij nog even achterom.

Jet, Floor en Tuur zwaaien, ‘Tot morgen lieve Simon!’


