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1 BC 1   Ik zie mijn vriendjes terug     

                             

aan de haak komen de jassen.
tegen de muur staan de tassen.
de koeken moeten in de mand.
zo is alles aan de kant.

opruimen kun je leren.
waar moeten de beren?
waar horen de blokken?
ik help mee en ga niet mokken.

na het schilderen en plassen,
steeds mijn handjes wassen.
er is ruzie, ’t kan eens zijn,
maar we doen elkaar geen pijn.

alstublieft en dankjewel,
dat het zo moet, weet ik wel.
de bel gaat, in de rij.
ik wil er ook nog bij!

Voor mama en papa   In de klas hebben we afspraken gemaakt. Ik ga akkoord.                 

  versje met afspraken 

zo doen we het allemaal !

Activiteit 3

ik zet mijn 
handtekening.



werkblad 2 3

2 BC 1   Ik zie mijn vriendjes terug 

jij bent papa, ik ben mama.

popje krijgt een verse broek.

strijken, vegen, fruitpap geven.

kom aan tafel in de huishoek.

grote, dikke, kleine, fi jne

heel veel blokken die ik zoek.

moet je horen, ik maak een toren.

je vindt me in de bouwhoek.

met mijn schaar en sterke lijm

een potlood en een linnen doek.

knippen, plakken, stokjes hakken.

ik prits pruts in de knutselhoek.

wie wil met me ganzenborden,

ringen gooien naar de mast.

mikado of domino.

ik haal het uit de kieskast.

twintig, dertig, veertig stukken.

zoeken naar het stuk dat past.

veel proberen, honderd keren.

geef mij maar de puzzelkast.

vroem vroem! tuut ik kom eraan.

uit de weg, hier is bezoek.

super auto, chique moto.

rijden in de autohoek.

met mijn tasje en mijn euro’s.

kijk eens waar ik binnenloop.

ik wil peren, nieuwe kleren.

in de winkel is alles te koop.

plaatjes kijken, blaadjes draaien.

neuzen in een grappig boek.

heerlijk fi jn zo stilletjes zijn.

duik maar in de boekenhoek.

Voor mama en papa   In de klas spelen we in hoeken. Ik kan daarover een liedje meezingen.                 

Activiteit 4

  het hoekenlied
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Voor mama en papa    In de klas spelen we in hoeken. Ik ken het pictogram van iedere hoek. 
Waar hoort wat thuis?

3 BC 1   Ik zie mijn vriendjes terug Activiteit 4

   waar hoort wat thuis?

kleef de voorwerpen
naast de juiste hoek.

knip uit.


