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Er was eens…
Ergens diep in het woud staat een klein huis op een grote heuvel. Als je heel voorzichtig
het huisje binnengaat zie je…
Dat papa beer zijn krant aan het lezen is.
Baby beer met zijn speelgoed speelt.
En mama beer aan het koken is. Het eten is klaar!
Mama beer zet een grote kom, een gewone kom en een kleine kom op tafel.
Ze neemt een lepel en verdeelt de soep over de kommen.
Papa beer, ben je klaar om te eten?
Baby beer, ben je klaar om te eten?
De drie beren zetten zich aan de tafel.
Papa beer heeft honger en zet zich aan tafel. MMMM, soep!
Papa beer neemt één lepel soep. ‘Au, dat is heet!’
Papa beer heeft een idee. ‘We gaan een eindje wandelen. Over een half uurtje als we
terug zijn zal de soep klaar zijn om op te eten.’
‘Ja, ja, goed idee’’
Dus gaan de drie beren op stap!
Ondertussen gaat Goudlokje ook uit wandelen. Ze gaat het woud in.
Wat ruikt ze daar? Wat ruikt daar zo lekker? Waar komt het vandaan?
Goudlokje volgt de geur van het lekkere eten. Op de heuvel ziet ze het huisje staan. Ze
gaat naar de deur en klopt. Nu wacht ze. Geen antwoord.
De deur staat op een kier. Misschien is er niemand thuis?
Dus… gaat ze binnen.
Goudlokje ziet een grote kom, een gewone kom en een kleine kom. Het eten ruikt lekker!
Goudlokje gaat naar de tafel. Ze besluit van de grote kom te proeven. ‘O wat is dat heet!
Nee, nee.’
Goudlokje probeert nu de gewone kom. ‘O wat is dat koud!’
Nu probeert Goudlokje de kleine kom. Ze neemt een hapje. ‘O perfect’ Ze eet het
helemaal op!
Goudlokje haar maag is vol en nu wil ze zitten om even te rusten. Ze ziet een grote stoel
staan in het midden van de kamer. Daarnaast staat een iets kleinere stoel en een heel
kleine stoel. Goudlokje probeert de grote stoel. Maar de leuning is te hoog en de stoel is
hard. Niet goed!
Goudlokje gaat naar de kleinere stoel en zet zich neer. De stoel is te zacht. Ook niet
goed!
Ze kruipt uit de kleinere stoel en gaat naar het kleinste stoeltje. Perfect, ze gaat
zitten. ‘Kraaaak!’ Het stoeltje breekt onder haar gewicht. ‘Oeps!’
Goudlokje is moe en wil rusten. Waar kan ze een bed vinden?
Ze gaat de trap op en ziet drie bedden staan. Een groot bed, een iets kleiner bed en een
klein bedje.
Goudlokje probeert het grote bed. Dat zou het beste moeten zijn. Ze gaat liggen maar
kan niet slapen. Ze woelt en draait. Het bed is te hard. Niet goed!

Goudlokje besluit het iets kleinere bed te proberen. Ze gaat liggen maar kan niet slapen.
Het bed is te zacht. Ook niet goed!
Goudlokje probeert het bed van baby beer. Ze legt zich neer. Dit bed is perfect! Al snel
valt ze in slaap.
De drie beren komen thuis aan. Ze zien dat er iemand hun huis is binnen gegaan.
Maar wie? Dat weten ze niet.
Ze duwen de deur verder open en gaan binnen. Ze kijken goed rond.
‘Kijk daar!’ Verrast lopen de drie beren naar de tafel.
‘Iemand heeft van mijn soep gegeten!’ gromt papa beer.
‘Iemand heeft van mijn soep gegeten.’ Zucht mama beer.
Baby beer begint te huilen. ‘Mijn soep is op! Iemand heeft mijn soep opgegeten.’
‘En kijk, iemand heeft mijn stoel stuk gemaakt’ huilt baby beer.
Mama en papa beer troosten hem.
‘Laten we boven eens gaan kijken, misschien ligt er iemand te slapen?’ Samen gaan ze de
trap op.
Daar vinden ze Goudlokje in het bed van baby beer. Ze spoeden zich naar het bed en
tikken Goudlokje op de schouder. Goudlokje schrikt wakker.
Ze springt het bed uit, loopt de trap af en spurt het huis uit.
Nooit zal Goudlokje nog iemands huis binnen gaan. De drie beren zijn opgelucht. Ze gaan
terug naar beneden. Papa en mama beer delen hun soep met baby beer. Smakelijk!
Het einde!

