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12

donderdag
dagdromen
dromenland
buitenland
buitenkant

huur
huurauto
huurwoning
woning
kroning

regenworm
regen
reken
rekenschrift
handschrift

ik leer: boekentas

Ik ga de ketting voor moederdag inpakken.

boekentas

winterjas

Ik zit graag op de bank onder de appelboom.
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auto
sneeuwberg
zweven
tussen
nevel 

hij
guur
jou
dag
bui

baron
verkleur
kortst
marktplein
draaien

fruit
krab
drinkt
geeuwt
langst

pechstrook
prikken
verder
daar
sturen

armpjes
benieuwd
schouder
blozen 
gloeilamp

Wist je dat een krab geen armpjes heeft?
Een krab heeft geen armpjes maar wel poten.
Ben je benieuwd hoeveel poten hij heeft?
Acht poten om te lopen en twee met scharen.

Dorien heeft pech met haar auto.
Ze kan niet meer verder sturen met haar auto.
De auto staat nu op de pechstrook.
Daar op de pechstrook komt straks hulp.
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Rijk!

Opa heeft zich als koning verkleed.
Oma speelt de vrouw van de koning.
Ik ben hun knecht, hun lakei.

Opa: Vrouw, vandaag delen we ons geld uit.
  Lakei, kom hier!

Ik:  Oeps, dat ben ik!
  Ja, opa ... oeps ... koning?

Opa: Haal de schatkist.
  Die staat daar op de plank.

Ik:  Om u te dienen koning.
  En wat wilt u dat ik dan doe?

Opa: Neem alles uit de kist.
  Het is veel waard.
  En het smaakt heerlijk.
  Proef zelf maar.

Ik:  Het smaakt heerlijk koning.
  Aan wie moet ik het geven?
  Er woont niemand in het land.

Opa: Niemand? Dan heb jij geluk.
  Jij mag alles hebben.

Heb jij je wel eens verkleed?

  ja  ja  ja  ja  ja nee nee nee nee nee
Wat was jij dan?
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petje

bloes

broek

laarzen

masker

plakpot

baardje

kroontje

fopneus

apenpak

fietsband

kuikentje

bankstel

waterkan

vloerkleed

pruik

jasje

schort

mantel

hoge hoed

schoenzool

zonnebril

koksmuts

trouwjurk

Wat zit er in een verkleedkist?

Wat ben je? Kies uit de woorden.

ridder dwerg koning prinses grapjas

Je neemt een mantel.
Dan pak je ook een kroon.
Die zet je op je hoofd.

Je bent een  !

Neem een harnas.
Zet een helm op.
Neem ook een zwaard.

Je bent een  !

Plak een baard aan je kin.
Zet een puntmuts op.
Maak je heel klein.

Je bent een  !

Zet een raar hoedje op.
Neem een fopneus.
Zet ook een rare pruik op.

Je bent een  !

vll_wb_zon_k8_bw.indd   12 3-11-2014   17:18:05



geen kopieermateriaal © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

13

Wat hoort bij mij?

een houten been

een schelp

een pet

een mantel

een lasso

een schild

een wapen

een ooglap

een zwaard

een lans

een armband

een troon

een ooglap

een helm

een handboei

een kroon

Ik speel een zeerover.

Ik speel een ridder. Ik speel een koning.

Ik speel een agent.

Jij verkleedt je ook.

Wat word je? Wat hoort bij jou ?
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veil ig gespeld 8
k

d

n

p

e

o

m

w

h

r

t

oo

b

aa

z

i

uu

j

oe

ij

oe

m
d

vll_vg_k8.indd   1 31-10-2014   14:24:54



9 10

Mijn pen is zwart.

De poes likt met haar tong.

De schaal is heel snel leeg.

De gesp van de riem glimt.

Bas trekt zijn trui aan.

Mijn zus is al zestien jaar.
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