Ik ben een boterham aan het eten

Ik fiets op de stoep

Dat doe ik om een uur

Het liefst doe ik in mijn mond een snoep

Lekker buiten genietend van de natuur

Ik fiets hard langs de straten

O, wat kan ik daar toch heerlijk van genieten

Ik voelde mij helemaal uitgelaten

Lila 4A

Armin 4A

Ik ben aan het tekenen

Ik zwem zoveel… o, zo veel

Teken al om acht uur

Ik heb de tijd niet door als ik speel

Ik teken alles en overal, het hoeft niks te
betekenen

In het zwembad voel ik me fijn

Ik teken zelfs met plezier op de muur.

Broos 4A

O, wat is het heerlijk om jong te zijn

Tijn 4A

Ik ben aan het spelen

Ik ga lekker fietsen

Elke dag om vijf uur

Op zondag met mijn vriend Sietse

In het bos ga ik koekjes delen

Samen door het park, dat is heel fijn

Ik maak een mooi groot kampvuur

Lekker genieten van de maneschijn

Pelle 4A

Sammy 4A

Ik ben aan het eten

Ik ga lekker samen eten

Dat ik om kwart voor zeven

Het liefst doe ik dat elke dag

In het park ga ik picknicken
Nemen de lekkerste koekjes mee
in koekblikken

Morris 4A

In een restaurant met een mijn mooiste lach
Om met mijn vriend Mees te daten

Kee 4A

Ik hou erg veel van zwemmen

Ik speel en speel

Ik zwem elke dag om een uur of twee

In de middag zoveel

Op een mooie plaats. Ja, dat is de zee!

Ik speel op het veld

Maar nu ga ik eerst langs de kust rennen

En na de wedstrijd ben ik een voetbalheld

Julie L. 4A

Siem 4A

Ik ben aan het zwemmen

Ik ben aan het rennen

Dat doe ik om vier uur

Dat doe ik de hele dag

Ik zwem in het meer met een snoepje die is
zuur

Daarna ga ik bij het zwembad zwemmen
En ga tevreden naar huis met een lach

Ik ben de beste en kan zelfs vissen temmen
Olivia 4A
Casper 4A

Ik vind lachen leuk

Ik ben aan het fietsen

Ik lig bijna elke dag in een deuk

Ik fiets het liefst de hele dag

Vooral bij het voetballen als iemand grappig
doet

Lekker fietsen in de tuin en voor de rest
lekker nietsen

Dan verschijnt er weer eens een lach op
mijn snoet

Oei, ik ben er van afgevallen, wat een pech..
wat een dag..

Ryan 4A

Melle 4A

Ik ben aan het knoeien

Ik ben aan het skaten

Tijdens het tienuurtje in de klas

Dat doe ik elke dag

Mij kan het toch niks boeien

Buiten langs de huizen, scholen en de
straten

Want ik zit lekker in mijn sas

Ik kan heel wat trucen, ik hoop dat je het
zag

Mees 4A

Douwe 4A

Ik ga lekker fietsen

Ik ben lekker op mijn paard aan het rijden

Dat ga ik morgen doen

Dat doe ik het liefst de hele dag

Ik fiets naar de speeltuin, daar wil ik lekker
nietsen

Buiten in de grote groene weide

Lekker liggen op het groen

Ik hoop dat ik ooit op mijn eigen paard
rijden mag

Keet 4A

Lillyam 4A

Ik ben aan het zwemmen

Schieten is mijn hobby

Dat doe ik in de nacht

Gamen doe ik met mijn vriend Bobbie

Lekker in het mooie Ardenne
Jammer, nu krijg ik een klacht

In een spel krijg je gelukkig geen pijn
Want dat is niet fijn.

Sonny 4A

Isabella 4A

Rennen doe ik heel vaak

Ik ben aan het zwemmen

In de ochtend, middag en avond.

Op een mooie zonnige zondag

In het huis, de straat of het park, maakt
niet uit dat is mijn taak

Ik zwem vaak in een park genaamd
Bemmen

Ik ren samen met mijn hondje Vagebond

Ik zwem en heb veel lol. o jee! ik heb het niet
eens door, het is al nacht!

Stella 4A

Helmer 4A

Ik speel heel veel

Ik koop in de winkel een dier

Ik stuur mijn vrienden elke dag een mail

Ik neem hem direct mee naar huis

Soms komt het niet uit

Ik maak een mooie tekening van hem op een
papier

Maar als het lukt dan krijg je mij de deur
niet uit.

Julie H. 4A

Dit bewaar ik veilig in mijn kluis.

Nizar 4A

Zwemmen kan ik de hele dag

Rekenen, spelling en Taal

Maar het liefst om 12 uur

Ik kan heel goed werken, dat doe ik elke dag

Bij het meer in de middag

Op school ben ik nooit brutaal

Lekker tussen de vissen, heerlijk in de
natuur

Anton 4A

De juf is trost op mij, dat lees ik in mijn
rapportverslag

Zoë 4A

Fietsen op mijn fietsje rood en bruin

Zwemmen is een groot festijn

Om 2 uur fiets ik overal naar toe

In de ochtend, middag en avond

Naar school, naar huis en ook naar de
speeltuin

Het strand of het zwembad, niets is te groot
of te klein

Van al dat fietsen word ik soms erg moe.

Ik zag een klein krabbetje, ik wist niet dat ie
ook bestond.

Gioya 4A
Silou 4A

Zwemmen doe ik graag
Het liefst de hele dag
Ik word er heel blij van en krijg
spontaan de slappe lach
Keetje & Marit kennen me langer dan
vandaag

Cato 4A

