Hoe kan Bob
zo grappig
zijn?

Ik moet
het weten!

Weet je
ook hoe Bob
weer in elkaar
moet?

Hoor ik nou wat?
Of hoor ik nou niks?
Een muis gaat naar de film.
Er gaat een olifant voor hem
op een stoel zitten. Na de
pauze neemt de muis de stoel
midden voor de olifant.
Hij roept: ‘Zo, nou weet je
ook eens hoe het voelt als er
iemand voor jou gaat zitten!’

Emma zegt tegen
Bram: ‘Wat zijn
je ogen mooi!
Zo blauw!’
Bram: ‘Daar heb ik
wel voor moeten
knokken!’

Als je Emma nog
één keer zoent…

Een man zoekt een baan. Ten slotte lukt het.
Hij vraagt: ‘Wat moet ik doen?’
‘U moet in Artis voor aap spelen.’
De man neemt de baan aan. Een dag later
hangt hij aan een boom, verkleed als aap.
Maar dan breekt de tak! De man valt
zo in de kooi van een leeuw.
De leeuw rent woest op de man af.
Bang kijkt de man op. Nu is hij er geweest!
De leeuw doet zijn bek wijd open… en zegt:
‘Wat een stomme baan, hè?’

as
! Ik wil de ba
Dat was engpreken.
s
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Ja, sla me!
Emma is gek op
blauwe ogen!

Klop! Ik kom
Klop! er aan!

Een oen heeft altijd
een lege fles in de
koelkast staan.
Weet je waarom?
Voor het bezoek
dat niets wil drinken!

Voor mij?
Dat had je niet
moeten doen!

Ik weet het.
Daarom zijn de
pannen ook leeg!

Grapje!
Ik vind de
grapjes die je
vertelt leuker!

Wat is het verschil
tussen een klein
kind en een varken?
Een klein kind poept
in zijn luier en
een varken luiert
in zijn poep!

Nu snap ik
wat je bedoelt!
Kim is bang voor honden. Ze is bang dat ze
bijten. Op een dag loopt ze met haar moeder
over straat. Daar komt een klein hondje aan.
‘Wees maar niet bang,’ zegt mama. ‘Ik vind
het toch ook niet eng?’
‘Ja maar, mama,’ zegt Kim. ‘Jij bent ook niet
zo dicht bij de grond als ik.’
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Tim is met zijn oom
en tante in de
dierentuin.
Oom Piet zegt:
‘Zullen we eens
kijken hoe de apen
voer krijgen?’
Tim zegt: ‘Wilt u
niet liever zien
hoe kleine
neefjes ijs krijgen?’

Ja,
wat
wil je
nou?

Een man rijdt met zijn auto langs een wei.
Maar dan stopt de auto. Hij heeft pech!
De man stapt uit om te zien wat er aan de hand is.
‘Het is vast de motor,’ hoort hij. De man kijkt om
zich heen. Wie zei dat? Hij ziet alleen maar koeien.
‘Het is vast de motor!’ hoort hij nog een keer.
De man rent snel naar de boerderij die vlakbij is.
Hij vertelt het hele verhaal aan de boer.
‘Dat klinkt als Betsie,’ zegt de boer.
‘Wie?’ vraagt de man.
‘Betsie, de koe met de witte
vlek op haar neus!’
‘Ja, die zag ik wel staan!’
zegt de man.
‘Trek je maar niks
van haar aan, hoor,’
zegt de boer.
‘Zij weet niks van auto’s.’
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Eefje leert piano
spelen. De juf
zegt tegen haar
moeder:
‘Uw kind speelt
als de bliksem!’
De moeder lacht
trots. ‘U bedoelt
dat ze zo snel is?’
‘Nee,’ zegt de juf.
‘Ze raakt nooit
twee keer
dezelfde toets!’

Trek je niks aan van de
boer. Ik weet heel goed
hoe je een motor uit
elkaar haalt.

Een oen doet er een hele dag over
om tekst op een taart te schrijven.
Hoe kan dat?
Hij kreeg de taart niet in de printer!

Maar geduld loont,
zoals jullie zien!

Een visser slaat een heel
klein visje aan de haak.
Als hij het visje van de
haak haalt en weer in
het water gooit, zegt hij:
‘En laat ik je hier nooit
meer zien zonder je
ouders!’

Graag stel ik u voor
aan mijn ouders!

Bob,
eigenlijk
klets je
maar wat
uit je neus!
Haha!

Klopt!
Maar ik kan
ook uit mijn
nek kletsen,
hoor!

Een man gaat uit eten.
Opeens kreunt hij heel hard.
‘Ik slikte net mijn gebit door!’
zegt hij tegen de ober.
Ober: ‘Dat geeft niet,
meneer. U hoeft toch alleen
nog maar pudding te eten.’
9

