
        Daan roept: 
        ‘Mama, de kast viel om!’
        ‘Zeg het maar tegen papa!’ 
        zegt mama.
        ‘Papa weet het al, mama!’ 
        roept Daan.
        ‘Hij ligt er onder!’

Tip en Top zitten in een kooi. 
Tip zegt tegen Top: 
‘Pff…., wat is het warm.’
Waarop Top zegt: 
‘Zet ik de kooi even open?’

     Bram en Sam graven een kuil.
     ‘Zeg, Bram?’ zegt Sam.
     ‘Nemen we even een pauze? 
     Ik krijg hier een kromme rug  
     van!’ 
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Saar en Lisa zijn 
een tweeling.
Ze lijken heel erg 
op elkaar.
Vandaag worden 
ze zes jaar.
Saar en Lisa gaan naar de grote school.
Daar leren ze lezen en schrijven. 
Het echte werk dus. 

De eerste dag op school zit erop. 
Saar en Lisa komen thuis.
Papa wacht hen op.
Hij gaat snel naar hen toe en vraagt:
‘En Saar, wat leerde je op school?’
‘We leerden schrijven, papa!’ roept Saar.
‘En wat kun je al schrijven, Lisa?’ vraagt 
papa.
‘Dat weet ik niet hoor, papa’, zegt Lisa. 
‘We leren morgen pas lezen!’
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Je hebt twee appels.
Ik geef je er drie bij.

Hoeveel heb je er dan ?

Dat weet ik niet, mama.

Hoe komt dat, Roos ?
Dat is toch simpel !

Ja, maar op school 
tellen we altijd 
met peren !
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    Wubbel het konijn gaat 
    naar de bakker.
    ‘Hebt u taart met wortel?’ 
    vraagt Wubbel.
    ‘Nee, dat heb ik niet’, 
    zegt de bakker.

De dag daarop gaat Wubbel terug.
‘Hebt u taart met wortel?’ vraagt hij.
‘Nee, dat heb ik niet’, zegt de bakker weer.
Wubbel loopt weer de winkel uit.
‘Weet je wat?’ denkt de bakker. 
‘Ik bak een taart met wortel.

De dag erna gaat Wubbel naar de bakker.
De bakker wacht hem op.
‘Hebt u taart met wortel?’ vraagt Wubbel.
Heel trots zegt de bakker: ‘Ja hoor!’
‘Vies hé!’ roept Wubbel.
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Voor dat lieve konijn.’



Waarom kijk je zo sip ?

Mijn moeder zit in de puree.

Mèèèèèè
Nou, dat wilde ik ook net zeggen !
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Jantje gaat soep eten.
‘Luister heel goed’, zegt moeder.
‘Ik waste vandaag het laken, dus niet morsen!
Voor elke vlek krijg je straf!’
De moeder van Jantje gaat weer weg.
Als ze terug is, schrikt ze. 
Jantje gaat met zijn lepel over tafel. 
Hij maakt een hele grote vlek op het laken.
‘Jantje, wat doe je nu?’ roept moeder.
‘Ik maak van drie vlekken één vlek!’ roept 
Jantje.
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