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wat zit er in de doos?

dag boo, zegt juf liek.
fijn dat je er bent.
kom er in.
dag an, dag rik.
dag jop, mik en bas.
dag moo, eef en soof.
dag juf, zegt boo.
wat gaan we doen?
een les, zegt juf liek.
een les met een dier.

boo zit bij an en rik.
een les met een dier.
dat lijkt boo leuk.
waar is dat dier?
boo kijkt.
maar hij ziet geen dier.
dan ziet hij een doos.
piep, zegt de doos.
piep, piep!
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een doos die piept?
wat zit er in?
wat is dat? zegt boo.
een mus? zegt an.
of een muis? zegt rik.
waf! zegt de doos.
waf, waf!
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boo ziet wat haar.
het komt uit de doos.
er komt een poot uit.
en nog een. 
boo ziet ook een oog.
en nog een oog.
en een neus.
dit is mijn pup, zegt juf.
ze heet pip.
en dit is haar aap.
wat lief! roept rik.
heel lief, zegt an.
juf pakt de pup op.
is ze leuk of niet?
heel leuk, zegt boo.
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boo en faas

hoe was je dag? zegt faas.
faas is de pap van boo.
heel leuk, zegt boo.
juf nam haar pup mee.
de pup heet pip.
ze is heel lief.
boo kijkt faas aan.
mag ik ook een pup?
nee boo, zegt faas.
dat kan niet.
het is me te veel.
noor is er al.
en saar ook.
faas haalt ze op.
en hij laat ze uit.
dat is zijn baan.
het is heel de dag waf.
nog een pup kan niet.
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boo weet al wat.
ik laat de pup wel uit.
maar het mag niet.
boo is boos.
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wat rijmt er op boos?

boo is in de les.
pip is er ook.
ze ligt in haar doos.
lief is dat!
boo, let op, zegt juf.
je doet niet mee.
dat is waar.
boo kijkt wat pip doet.
ze bijt op een bot.
wat leuk is dat!
boo, kom op, zegt juf.
maak je taak af.
wat moet ik doen? zegt boo.
juf legt het uit.
wat rijmt er op boos?
maak daar een zin mee.
boo weet het al.
op boos rijmt roos.
en doos.



pip is boos in de doos.
maar pip is niet boos.
pip is lief in de doos.
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de juf heeft een pup.
de pup heet pip.
ze mag mee met de juf.
boo is dol op pip.
hij wil ook een pup!
maar of dat mag van pap?
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