Sil en de beestenboel – Apenpoep
U kunt het prentenboek ook op een meer interactieve manier aanbieden. Klik op de knop, zodat het digitale
prentenboek opent. Onderin ziet u vijf knoppen. Dit zijn de vijf prenten van het verhaal. Met één klik opent de
prent, met een tweede klikt start de animatie. De animatie draait om het vetgedrukte woord in het verhaal. Dit
woord komt door de animatie 'tot leven'.

Makkelijkere tekst
Sil en Lis gaan naar de nieuwe dierentuin. In de dierentuin zijn een
heleboel dieren. Er zijn leeuwen, olifanten, apen, giraffen. En nog
veel meer dieren. Sil en Lis gaan naar alle dieren kijken. Maar ze
mogen vandaag ook helpen om voor de dieren te zorgen.
In de dierentuin wacht er een meneer op Sil en Lis. Die meneer is de
dierenverzorger. Vandaag mogen Sil en Lis met hem mee.
‘Goedemorgen! ’ zegt de meneer. ‘Ik ben Teun.’ De meneer steekt
zijn hand uit naar Sil. ‘Ik ben Sil’, zegt Sil. Hij geeft Teun een hand.
‘En ik ben Lis,’ zegt Lis. Ze geeft de meneer ook een hand. ‘Wat fijn
dat jullie mij gaan helpen,’ zegt Teun. ‘Kom maar met me mee.’
Moeilijkere tekst
Er is een nieuwe dierentuin. Sil en Lis gaan er heen. In de nieuwe
dierentuin zijn een heleboel dieren. Er zijn leeuwen, olifanten, apen,
giraffen en nog veel meer. Sil en Lis gaan naar alle dieren kijken.
Maar ze mogen vandaag ook helpen om de dieren te verzorgen.
Als Sil en Lis in de dierentuin zijn, staat er een meneer op hen te
wachten. Die meneer is de dierenverzorger. Sil en Lis mogen
vandaag met hem mee. ‘Goedemorgen!’ zegt de meneer. ‘Ik ben
Teun.’ Hij steekt zijn hand uit naar Sil. ‘Ik ben Sil,’ zegt Sil. Hij geeft
Teun een hand. ‘En ik ben Lis,’ zegt Lis en ze geeft de meneer ook
een hand. ‘Wat fijn dat jullie mij vandaag komen helpen,’ zegt Teun.
‘Lopen jullie maar met me mee.’
Makkelijkere tekst
Sil en Lis lopen met Teun mee. Ze gaan naar een gebouw in de
dierentuin. ‘Hier staan allemaal spullen. Die hebben we nodig om
voor de dieren te zorgen,’ vertelt Teun. ‘Maar eerst krijgen jullie
werkkleren,’ zegt hij. Teun geeft een groen werkpak aan Sil en aan
Lis. ‘Waarom?’ vraagt Sil. ‘Als je zo’n pak aan hebt, dan kunnen je
kleren niet vies worden,’ zegt Teun. Sil en Lis trekken de pakken
aan.
‘Wat gaan we nu doen?’ vraagt Sil nieuwsgierig. ‘We gaan de apen
voeren,’ zegt Teun. ‘In deze bakken zit eten voor de apen.’ Sil en Lis
kijken naar de bakken. Ze zien bananen. Maar ook wortels, tomaten
en prei. ‘Apen eten toch alleen maar bananen?’ vraagt Lis. ‘Nee
hoor,’ zegt Teun, ‘apen eten ook andere groenten en fruit. Bananen
zijn eigenlijk snoepjes voor apen.’ Teun geeft Sil en Lis een emmer.
‘Vullen jullie de emmers maar met groente en fruit,’ zegt hij. En dat
doen ze. ‘Als de emmers vol zijn, gaan we naar de apen.’
Moeilijkere tekst
Sil en Lis lopen met Teun mee naar een gebouw in de dierentuin.
‘Hier staan alle spullen die we nodig hebben om de dieren te
verzorgen,’ vertelt Teun. ‘Maar eerst krijgen jullie een overall,’ zegt
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hij. ‘Wat is dat?’ vraagt Sil. ‘Dat is een werkpak. Die moet je aan,
zodat je kleren niet vies worden,’ legt Teun uit. Hij geeft een overall
aan Sil en aan Lis. Ze trekken de overalls aan.
‘En wat gaan we nu doen?’ vraagt Sil nieuwsgierig. ‘Het is bijna
etenstijd voor de apen,’ antwoordt Teun. ‘In deze bakken zit eten
dat de apen lekker vinden.’ Sil en Lis kijken naar de bakken. Ze zien
bananen. Maar ook wortels, tomaten en prei. ‘Apen eten toch alleen
maar bananen?’ zegt Lis verbaasd. ‘Nee hoor,’ zegt Teun, ‘apen eten
ook een heleboel andere groenten en fruit. Bananen zijn eigenlijk
een soort snoepjes voor ze.’ Teun geeft Sil en Lis een emmer.
‘Vullen jullie de emmers maar met groente en fruit,’ zegt hij. En dat
doen ze. ‘Als de emmers vol zijn, gaan we naar de apen.’
Makkelijkere tekst
Als Sil en Lis bij de apen zijn, zetten ze de emmers neer. ‘Wat
moeten we nu met het eten doen?’ vraagt Lis. ‘We leggen het eten
op een paar plekken neer,’ zegt Teun. ‘Bij deze struik bijvoorbeeld.’
Sil legt een paar tomaten op de grond. Er komt meteen een aap op
af. Hij pakt een tomaat en eet hem op.
Plotseling valt er iets uit een boom. Het is bruin en zacht. En het
komt net naast Sil neer op de grond. Sil schrikt. ‘Wat was dat?’ roept
hij. Lis begint hard te lachen. Ze wijst naar de boom. Boven Sil, op
een tak, zit een aap. ‘Kijk, hij poept!’ lacht Lis. En er valt er nog een
op de grond. ‘Bleh!’ Sil knijpt zijn neus dicht. ‘Tja,’ zegt Teun, ‘Alles
wat een aap eet, komt er ook weer uit…!’
Moeilijkere tekst
Als Sil en Lis bij de apen zijn, zetten ze de emmers neer. ‘Wat
moeten we nu met het eten doen?’ vraagt Lis. ‘We leggen het eten
op een paar plekken neer,’ zegt Teun. ‘Bij deze struik bijvoorbeeld.’
Sil legt een paar tomaten op de grond. Er komt meteen een aap op
af. Hij pakt een tomaat en eet hem in een keer op. Sil, Lis en Teun
leggen alle groente en fruit neer voor de apen.
Plotseling valt er iets uit een boom. Het is bruin en zacht. En het
komt net naast Sil neer op de grond. Sil schrikt er van. ‘Wat was
dat?’ roept hij. Lis begint hard te lachen. Ze wijst naar de boom.
Boven Sil, op een tak, zit een aap. ‘Kijk, hij poept!’ lacht Lis. En er
valt er nog een op de grond. ‘Bleh!’ Sil knijpt zijn neus dicht. ‘Tja,’
lacht Teun, ‘Alles wat een aap eet, komt er ook weer uit…!’
Makkelijkere tekst
De emmers met eten zijn helemaal leeg. De apen hebben alles
opgegeten. ‘Wat gaan we nu doen?’ vraagt Sil. ‘Even wachten,’ zegt
Teun. Hij loopt weg. Even later komt hij terug. Hij heeft een grote
kruiwagen bij zich. En twee scheppen. Sil en Lis kijken in de
kruiwagen. Er zit iets in. Het is bruin en vies. En het stinkt. ‘Wat is
dat?’ vraagt Lis. ‘Poep!’ roept Sil. ‘Ja,’ zegt Teun. ‘Het is poep van
een heleboel dieren in de dierentuin. Deze lange drollen zijn van een
nijlpaard. En deze natte klodders van de struisvogels.’ ‘Gatsie!’ roept
Lis. Sil lacht. ‘En deze?’ vraagt hij. Sil wijst naar een grote keutel.
‘Die is van een leeuw,’ zegt Teun. ‘En deze grote hopen?’ ‘Van een
olifant!’ roepen Sil en Lis tegelijk. ‘Helemaal goed!’ zegt Teun. Hij
geeft Sil en Lis een schep. ‘Dan gaan we nu die apenpoep opruimen.
Schep de drollen maar op. En doe ze maar in de kruiwagen.’ Sil en
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Lis gaan aan het werk.
Moeilijkere tekst
De emmers met eten zijn helemaal leeg. De apen hebben alles
opgegeten. ‘Wat gaan we nu doen?’ vraagt Sil. ‘Even wachten,’ zegt
Teun. Hij loopt weg. Even later komt hij terug. Hij heeft een grote
kruiwagen bij zich. En twee scheppen. Sil en Lis kijken in de
kruiwagen. Er zit allemaal bruine viezigheid in. Het stinkt. ‘Wat is
dat?’ vraagt Lis. ‘Poep!’ roept Sil. ‘Goed gezien!’ zegt Teun. ‘Het is
poep van een heleboel dieren in de dierentuin. Kijk, deze lange
drollen zijn van een nijlpaard. En deze natte klodders van de
struisvogels.’ ‘Gatsie!’ roept Lis. Sil moet lachen. ‘En deze?’ vraagt
hij. Sil wijst naar een grote keutel. ‘Die is van een leeuw,’ zegt Teun.
‘En van wie denken jullie dat deze grote hopen zijn?’ ‘Van een
olifant!’ roepen Sil en Lis tegelijk. ‘Helemaal goed!’ zegt Teun. Hij
geeft Sil en Lis een schep. ‘Dan gaan we nu die apenpoep opruimen.
Schep de drollen maar op. En doe ze maar in de kruiwagen.’ Sil en
Lis gaan aan het werk.
Makkelijkere tekst
Sil en Lis hebben alle apenpoep opgeruimd. De kruiwagen zit
helemaal vol. Sil, Lis en Teun gaan terug naar het gebouw. ‘Wat
hebben jullie hard gewerkt!’ zegt Teun. ‘Bedankt voor het helpen,’
zegt hij. ‘Graag gedaan!’ zegt Sil. ‘Jullie hebben nu zelf vast ook wel
honger,’ zegt Teun. ‘Ja!’ roepen Sil en Lis tegelijk. ‘Was eerst maar
even je handen,’ zegt Teun. Daarna geeft hij hen een banaan. ‘Een
apensnoepje!’ zegt Sil. Hij neemt een grote hap. Lis neemt ook een
grote hap. En ze begint te lachen. Met volle mond zegt ze: ‘Ik weet
wel hoe die banaan er morgen uit ziet…!’ Sil en Teun lachen ook.
Moeilijkere tekst
Als alle apenpoep is opgeruimd, zit de kruiwagen helemaal vol. Sil,
Lis en Teun lopen terug naar het gebouw. Teun duwt de kruiwagen.
En Sil en Lis dragen de scheppen. ‘Wat hebben jullie hard gewerkt!’
zegt Teun. ‘Dankjewel dat jullie mij zo goed hebben geholpen,’ zegt
hij. ‘Graag gedaan!’ zegt Sil. ‘Jullie hebben nu zelf vast ook honger,’
zegt Teun. ‘Ja!’ roepen Sil en Lis tegelijk. ‘Was eerst maar even je
handen,’ zegt Teun. Daarna geeft hij hen een banaan. ‘Een
apensnoepje!’ zegt Sil. Hij neemt een grote hap. Lis neemt ook een
grote hap. En ze begint te lachen. Met volle mond zegt ze: ‘Ik weet
wel hoe die banaan er morgen uit ziet…!’ Sil en Teun lachen ook.
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