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Het boek Het boek Wat doen we met de juf?Wat doen we met de juf?Wat doen we met de juf?Wat doen we met de juf?Wat doen we met de juf?Wat doen we met de juf?Wat doen we met de juf? staat vol  staat vol  staat vol 
versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte versjes. Ze zijn geschreven door een echte 
schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn schrijver: Paul van Loon. En de tekeningen zijn 
getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van getekend door een echte tekenaar: Nicolle van 
den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. den Hurk. Maar iedereen kan versjes schrijven. 
En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo En met een mooie tekening erbij kunnen ze zo 
in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste in een boek. Hier vind je tips om de mooiste 
versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! versjes te maken. Veel rijmplezier! 

Tip 1

Veel versjes gebruiken rijm. Kijk maar naar het versje Veel versjes gebruiken rijm. Kijk maar naar het versje Veel versjes gebruiken rijm. Kijk maar naar het versje Veel versjes gebruiken rijm. Kijk maar naar het versje Veel versjes gebruiken rijm. Kijk maar naar het versje Veel versjes gebruiken rijm. Kijk maar naar het versje mammammam
op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het op bladzijde 13. Meestal staan de rijmwoorden aan het 
eind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingeneind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingeneind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingeneind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingeneind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingeneind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingeneind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingeneind van elke zin. Dan rijmen de zinnen. Laat de leerlingen
rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, rijmwoorden verzinnen. Wat rijmt er bijvoorbeeld op zee, 
bos of maan?bos of maan?bos of maan?

Maak nu zelf een versje.
1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 1. Bedenk waarover je wilt schrijven. 
 kip kip
2. Bedenk de eerste zin. 2. Bedenk de eerste zin. 2. Bedenk de eerste zin. 2. Bedenk de eerste zin. 2. Bedenk de eerste zin. 2. Bedenk de eerste zin. 
 Mijn kip legt een ei.  Mijn kip legt een ei.  Mijn kip legt een ei.  Mijn kip legt een ei.  Mijn kip legt een ei.  Mijn kip legt een ei. 
3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.3. Verzin een leuk rijmwoord en schrijf zin twee.
 En weet je wat ze zei? En weet je wat ze zei? En weet je wat ze zei? En weet je wat ze zei?
4. Bedenk een nieuwe zin. 4. Bedenk een nieuwe zin. 4. Bedenk een nieuwe zin. 4. Bedenk een nieuwe zin. 4. Bedenk een nieuwe zin. 
 Mijn kip zei: ‘Tok!’ Mijn kip zei: ‘Tok!’ Mijn kip zei: ‘Tok!’ Mijn kip zei: ‘Tok!’ Mijn kip zei: ‘Tok!’ Mijn kip zei: ‘Tok!’
5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 5. Verzin weer een leuk rijmwoord en schrijf zin vier. 
 Ze legt het ei op mijn rok.  Ze legt het ei op mijn rok.  Ze legt het ei op mijn rok.  Ze legt het ei op mijn rok.  Ze legt het ei op mijn rok.  Ze legt het ei op mijn rok.  Ze legt het ei op mijn rok. 
6. En klaar is je versje!6. En klaar is je versje!6. En klaar is je versje!6. En klaar is je versje!6. En klaar is je versje!6. En klaar is je versje!

Tip 2

Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens Soms zie je een versje dat je kunt zingen. Kijk maar eens 
naar het versje naar het versje naar het versje naar het versje wat doen we met de juf?wat doen we met de juf?wat doen we met de juf?wat doen we met de juf?wat doen we met de juf?wat doen we met de juf?wat doen we met de juf? op bladzijde 14.  op bladzijde 14.  op bladzijde 14.  op bladzijde 14. wat doen we met de juf? op bladzijde 14. wat doen we met de juf?
De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje De schuine tekst is geschreven op het liedje Twee emmer-Twee emmer-Twee emmer-
tjes water halentjes water halentjes water halentjes water halen. Zing het versje maar eens. . Zing het versje maar eens. . Zing het versje maar eens. . Zing het versje maar eens. . Zing het versje maar eens. . Zing het versje maar eens. 

Maak nu zelf een versje.
1. Denk aan een bekend kinderliedje. 1. Denk aan een bekend kinderliedje. 1. Denk aan een bekend kinderliedje. 1. Denk aan een bekend kinderliedje. 1. Denk aan een bekend kinderliedje. 
 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van
2. Schrijf eerst alle woorden van dit liedje op. 2. Schrijf eerst alle woorden van dit liedje op. 2. Schrijf eerst alle woorden van dit liedje op. 2. Schrijf eerst alle woorden van dit liedje op. 2. Schrijf eerst alle woorden van dit liedje op. 2. Schrijf eerst alle woorden van dit liedje op. 
3. Bedenk dan nieuwe woorden voor je liedje. 3. Bedenk dan nieuwe woorden voor je liedje. 3. Bedenk dan nieuwe woorden voor je liedje. 3. Bedenk dan nieuwe woorden voor je liedje. 3. Bedenk dan nieuwe woorden voor je liedje. 3. Bedenk dan nieuwe woorden voor je liedje. 
 1, 2, 3, 4, nieuwe pen, nieuwe pen 1, 2, 3, 4, nieuwe pen, nieuwe pen 1, 2, 3, 4, nieuwe pen, nieuwe pen 1, 2, 3, 4, nieuwe pen, nieuwe pen 1, 2, 3, 4, nieuwe pen, nieuwe pen
 1, 2, 3, 4, nieuwe pen voor mij 1, 2, 3, 4, nieuwe pen voor mij 1, 2, 3, 4, nieuwe pen voor mij 1, 2, 3, 4, nieuwe pen voor mij
  En als ik dan wil schrijven gaan, schrijven gaan,   En als ik dan wil schrijven gaan, schrijven gaan,   En als ik dan wil schrijven gaan, schrijven gaan,   En als ik dan wil schrijven gaan, schrijven gaan,   En als ik dan wil schrijven gaan, schrijven gaan,   En als ik dan wil schrijven gaan, schrijven gaan, 

schrijven gaanschrijven gaanschrijven gaan
 En als ik dan wil schrijven gaan En als ik dan wil schrijven gaan En als ik dan wil schrijven gaan En als ik dan wil schrijven gaan
 Dan is die pen voor mij! Dan is die pen voor mij! Dan is die pen voor mij! Dan is die pen voor mij!

juf roos is boos.
wat doen we met haar?
ze doet zo naar.
wat doen we met juf roos?
weet je het niet?
maak dan een lied.
dat lied gaat zo.

van je rap dap dap.
rol de juf maar van de trap.
van je rok dok dok.
stop de juf maar in een hok.
van je room doom doom.
zet de juf maar in een boom.
stil, daar komt zij aan.

van je ram bam bam.
leg de juf maar voor de tram.
van je erf erf erf.
smeer de juf eens vol met verf.
van je rat spat spat.
doe de juf dan gauw in bad.
stil, daar komt zij aan.

van je boog doog doog.
maak de juf maar snel weer droog.
van je ras das das.
zet de juf weer voor de klas.
van je roel doel doel.
bind de juf vast op haar stoel.
stil, daar komt zij aan.

juf roos is niet meer boos.
wat doen we met haar?
ze doet niet meer naar.
kom, geef haar vlug een roos.
en doe dat lied maar niet.

wat doen we met de juf?
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Tip 3

Je kunt ook een versje in een stripverhaaltje zetten. Je kunt ook een versje in een stripverhaaltje zetten. Je kunt ook een versje in een stripverhaaltje zetten. Je kunt ook een versje in een stripverhaaltje zetten. Je kunt ook een versje in een stripverhaaltje zetten. 
Schrijf eerst 2 zinnen die op elkaar rijmen en maak er een Schrijf eerst 2 zinnen die op elkaar rijmen en maak er een Schrijf eerst 2 zinnen die op elkaar rijmen en maak er een Schrijf eerst 2 zinnen die op elkaar rijmen en maak er een Schrijf eerst 2 zinnen die op elkaar rijmen en maak er een Schrijf eerst 2 zinnen die op elkaar rijmen en maak er een Schrijf eerst 2 zinnen die op elkaar rijmen en maak er een 
tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!tekening bij. Doe dit een paar keer en je stripverhaal is af!

Maak nu zelf een versje.
1. Bedenk waar je versje over zal gaan.1. Bedenk waar je versje over zal gaan.1. Bedenk waar je versje over zal gaan.1. Bedenk waar je versje over zal gaan.1. Bedenk waar je versje over zal gaan.
 Ik ga een tekening maken. Ik ga een tekening maken. Ik ga een tekening maken. Ik ga een tekening maken. Ik ga een tekening maken.
2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  2.  Bedenk de eerste twee regels van je versje.  
 Ze moeten wel rijmen. Ze moeten wel rijmen. Ze moeten wel rijmen. Ze moeten wel rijmen.
 Ik teken een poes. Ik teken een poes. Ik teken een poes. Ik teken een poes.
 Is het geen snoes? Is het geen snoes? Is het geen snoes? Is het geen snoes? Is het geen snoes?
3. Bedenk de volgende twee regels. 3. Bedenk de volgende twee regels. 3. Bedenk de volgende twee regels. 3. Bedenk de volgende twee regels. 
 Ik teken een hond Ik teken een hond Ik teken een hond
 met een lachende mond. met een lachende mond. met een lachende mond. met een lachende mond.
4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 4. Ten slotte maak je twee regels als einde van je verhaal. 
 Mijn hond zegt: ‘Waf!’ Mijn hond zegt: ‘Waf!’ Mijn hond zegt: ‘Waf!’ Mijn hond zegt: ‘Waf!’ Mijn hond zegt: ‘Waf!’
 Mijn tekening is af.  Mijn tekening is af.  Mijn tekening is af.  Mijn tekening is af. 
5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 5. En natuurlijk teken je het stripverhaal erbij. 

Tip 4

Soms zien versjes er zo uit:Soms zien versjes er zo uit:Soms zien versjes er zo uit:Soms zien versjes er zo uit:Soms zien versjes er zo uit:
één woordéén woordéén woordéén woord
twee woordentwee woordentwee woordentwee woordentwee woorden
drie woordendrie woordendrie woorden
vier woordenvier woordenvier woordenvier woorden
één woordéén woordéén woordéén woordéén woord
Samen zijn dat elf woorden. Samen zijn dat elf woorden. Samen zijn dat elf woorden. Samen zijn dat elf woorden. Samen zijn dat elf woorden. Samen zijn dat elf woorden. Samen zijn dat elf woorden. 
En daarom noem je dit versje een elfje. En daarom noem je dit versje een elfje. En daarom noem je dit versje een elfje. En daarom noem je dit versje een elfje. En daarom noem je dit versje een elfje. En daarom noem je dit versje een elfje. En daarom noem je dit versje een elfje. 

Maak nu zelf een versje.
1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.1. Bedenk waarover je een versje wilt schrijven.
2. Regel 1: schrijf één woord2. Regel 1: schrijf één woord2. Regel 1: schrijf één woord2. Regel 1: schrijf één woord2. Regel 1: schrijf één woord2. Regel 1: schrijf één woord2. Regel 1: schrijf één woord
 naar naar naar
3. Regel 2: schrijf twee woorden3. Regel 2: schrijf twee woorden3. Regel 2: schrijf twee woorden3. Regel 2: schrijf twee woorden3. Regel 2: schrijf twee woorden3. Regel 2: schrijf twee woorden3. Regel 2: schrijf twee woorden3. Regel 2: schrijf twee woorden
 mijn hut mijn hut mijn hut mijn hut
4. Regel 3: schrijf drie woorden4. Regel 3: schrijf drie woorden4. Regel 3: schrijf drie woorden4. Regel 3: schrijf drie woorden4. Regel 3: schrijf drie woorden4. Regel 3: schrijf drie woorden
 in het bos in het bos in het bos in het bos
5. Regel 4: schrijf vier woorden5. Regel 4: schrijf vier woorden5. Regel 4: schrijf vier woorden5. Regel 4: schrijf vier woorden5. Regel 4: schrijf vier woorden5. Regel 4: schrijf vier woorden5. Regel 4: schrijf vier woorden5. Regel 4: schrijf vier woorden
 is de weg van is de weg van is de weg van is de weg van
6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord6. Regel 5: schrijf nu weer één woord
 mos mos mos
7. En klaar is je elfje!7. En klaar is je elfje!7. En klaar is je elfje!7. En klaar is je elfje!7. En klaar is je elfje!7. En klaar is je elfje!7. En klaar is je elfje!


