
op weg naar huis zie ik een muis.  

de muis ziet me ook, 

want ze rent snel weg. 

waar gaat ze heen? 

oh, ik zie haar al.  

ze zit naast het hek.  

daar is een gat in het gras. 

is dat haar hol? 

ja! ze gaat er in.   

dan zal ik haar nog wel eens zien… 

 

 

 

ik lust graag peen en ook wel lof.  

dat kan gaar, maar hoeft niet. 

met wat zuur, niet te veel, is ook tof. 

of wel warm, en met kaas, dat kan ook. 

ik kook graag, want dat is leuk! 

probeer het zelf ook maar eens! 
 

 

 

we gaan op de fiets naar de zee.  

dat is niet zo ver, kom maar mee. 

ik woon in een stad in de buurt, 

dus kom je aan zee als je die kant op stuurt. 

dan hoor je de zee, die rolt op de kust. 

en voel je de zon, zo kom je tot rust. 
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