
saar

zwam

zon

fin

elf                 zit op haar                .

ze heeft het druk met verf. 

hier wat paars en daar nog wat geel.

en hup… haar zwam is klaar. 

               gaat heel hoog. 

ik vlieg tot bij de                 ! gilt ze. 

daar heb je elf                 .

fin is de maat van saar.

  hij woont ook op een zwam.

elf saar en haar zwam
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eef

sam

bloem

elf                 zit op haar                .

ze heeft het druk met verf. 

hier wat paars en daar nog wat geel.

en hup… haar zwam is klaar. 

               gaat heel hoog. 

ik vlieg tot bij de                 ! gilt ze. 

daar heb je elf                 .

fin is de maat van saar.

  hij woont ook op een zwam.

en daar is ook elf                .

en dan is er nog elf                 . 

               daalt weer neer. 

HOP! ze staat op een                .

wie wil mee naar het bos? zegt ze.

ik! ik! ik! hoort saar.

dan gaan de vier op pad.

saar en fin.

en ook eef en sam.
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ik zoek wat mos, zegt eef.

voor de mat van mijn                 .

fin ziet een                van een duif.

hij zet de                op zijn pet.

ik pluk een                 of tien, zegt sam.

mijn                 moet vol.

wat is het tof in het                !

saar zoekt ook wat leuks.

daar ziet ze iets.

zwam

veer

bes

op zoek in het bos
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ik zoek wat mos, zegt eef.

voor de mat van mijn                 .

fin ziet een                van een duif.

hij zet de                op zijn pet.

ik pluk een                 of tien, zegt sam.

mijn                 moet vol.

wat is het tof in het                !

saar zoekt ook wat leuks.

daar ziet ze iets.

tas

bos

buis

het is een                !

de buis is blauw en wit.

saar kijkt er met haar oog door.

de                 is niet zwaar.

daar kan saar wel wat mee.

de buis gaat mee naar haar                !
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aan de                van saar is een hol.

wat saar in het                vindt, legt ze daar.

saar heeft een                met een dop.

daar kan ze nu niets mee.

de                 in het geel komt wel van pas!

het                wil ze ook.

het hol in de boom

boom bos lappen
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saar heeft een leuk plan.

ze wil de lap aan de                .

ze maakt een gat in de buis.

daar moet het touw door.

nu nog een                en… KLAAR!

hop, de                 kan op haar zwam.

touw buis vlaglus
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daar komt                .

pluis woont in een                .

hij is het jong van de uil.

die                staat leuk op je zwam, saar.

nu zie ik je huis van ver, zegt pluis.

wat heb je in je poot,                ? zegt saar.

dat is een                 voor jou, zegt                 .

daar doe ik wat leuks mee, zegt saar blij.

en weer gaat ze aan het werk.

pluis

schuur

vlag

noot

pluis en saar
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daar komt                .

pluis woont in een                .

hij is het jong van de uil.

die                staat leuk op je zwam, saar.

nu zie ik je huis van ver, zegt pluis.

wat heb je in je poot,                ? zegt saar.

dat is een                 voor jou, zegt                 .

daar doe ik wat leuks mee, zegt saar blij.

en weer gaat ze aan het werk.

twee

steen

lijm

saar

de noot moet in                .

met een                 lukt dat wel.

klop, klop, doet saar.

de noot is in twee.

saar zet de vlag in de noot.

wat                hier, wat touw daar.

het ding van                is klaar!
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