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Wat ’n heerlijk kind is dat
1 Zit je lekker in je vel
2 Jij boft maar met zo’n stekkie
3 Oma poetst haar tanden in haar handen
4 Hij beweegt zijn ogen
5 Strepen vind ik véél leuker staan
6 ’n Zomerjas met bloemen
7 Wat ’n heerlijk kind is dat
8 Dan blijft Woezel liever thuis
9 Huilen en lachen tegelijk
10 Je schaduw neem je altijd mee
11 Meer dan Van Gogh en Rembrandt van Rijn
12 ‘n Grijze haar in mijn tomatensoep
13 Wil je morgen op de koffie komen?
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’n Gedicht, ’n verhaaltje, ’n foto
’n Gedicht is ’n verhaaltje
’n Verhaaltje is ’n gedicht
’n Foto vertelt ’n verhaaltje
’n Gedicht, ’n verhaaltje … klinken als
’n liedje, ’n melodietje
Kijk naar de foto’s en lees over:
de aalscholver in Delft - de krokodil in Rijswijk - Assie in het Vondelpark - Woezel in
Groningen - je schaduw in Den Haag - de Amsterdamse spin - de giraffe in Rijswijk - de
kabouter in Den Haag - ’t lieveheersbeestje op het Museumplein - de ooievaars in
Amsterdam - de kip in Poeldijk - de haaientanden in Amsterdam - het oudste wijfie van
Nederland en nog veel meer …
Je moet echt met iedereen en alles kennismaken. Kijk om je heen; je komt ze overal tegen,
je moet goed, heel goed kijken en je ziet iedereen en alles vanzelf.
Met dank aan de correctors Maggy, Margot en Trix.

1 Zit je lekker in je vel
Zit jij lekker in het zonnetje
Lezend breng je uren zoek
Is het leuk, is het spannend?
Raad je mij dit aan, dit boek?
Voorlezen, als ik ga slapen
Ik wil ’n verhaal of ’n gedicht
Tijdens het lezen, moet ik zo gapen
Mijn ogen vallen zomaar dicht
’n Goed boek maakt gelukkig
’n Boekenwurm weet dit wel
Zit je lekker in je boek
Zit je lekker in je vel

