Het kozijn kan met kracht dicht.
En de kok kan koeken bakken.

Stieren schrijven en slapen vaak in een saai steegje.
Waar ze als saté prikkers beroemd zijn.
En waar ze samen altijd alles serieus nemen.

En de mensen knabbelen.
En ze krassen een kraslot af.

Soms zeggen ze stiekem tegen elkaar stommerd.
Ze eten sojasaus en drinken dat ook op.

En er krioelde kevers rond.
En de kinderen krijsen.

Zeph 4B

Lorenz 4B

De kat heet Kyra .
Kim koopt Kyra.

Ik zie zeewier in de zee.
Zie je het?
Ik zie ze wel!

Kyra is blij met Kim.

Zie je wel, kijk maar eens beter.

Kim koopt kattenvoer voor Kyra .

Zo dat zag je snel.

Ze gaan naar de kermis.

Kijk snel een zeearend is geraakt door de bliksem.

De kermis kan kleurrijk worden.
Tristan 4B

Noor 4B

Kyra zit in de kar en eet een koekje.

Kat kim eet graag kers.

En de kar is een huis je kan alles doen.

Zijn vriend konijn kan geen kers eten.

Spelen in de kamer en in de tuin.

Maar kikker wel!

En kind is er ook en Konrad.

Kikker heeft veel kracht maar is niet snel.

Is een vriend van kind.

En hij eet graag koek.

Die kakt en kotst.
Je kan van een vlag glijden.
En je kan van een normale kampioen les krijgen.
Kyra is blij!

Kyra 4B

Tygo 4B

De kameleon zit met een konijn en kroon op de
troon.
Want hij is de koning.
Hij heeft zin in komkommer met kersen en kaas.
Hij houdt van een kikker of van een krokodil met
kracht.
De kat springt op het konijn om hem te krijgen.
Maar de koning redt het konijn

Donald Duck eet drop.
Dan komt de duif!
Die eet de drop!!
Donald baalt.
Hij gaat naar Domino`s om pizza te halen.
Doei!

En slaat de kei gemene kat.

Jannes 4B
Hélène 4B

De duim draait door de donder die dom is, want hij
draait door de duim heen.

Ik tem een tijger met een taco.
Je kan het op tv zien ik kom terug.

Hij laat dikke drollen vallen op de duim.
Ik eet tomaten chips op deze tijd.
Nu denkt hij dat het de regen is.
Het is tien uur, maar een toets is niet nodig.
Maar dan kwam een drol op zijn tong!
Ik voer de tijger een toetje.
Hij denkt dit is niet regen!
Dit is... dit is... Een drol!!!

Ik drink niet, maar tank samen met Kyra een pakje
taxi.

Dit zijn allemaal drollen!!!!!

De tijger zit in de kooi te timmeren met een tegel.

Dus hij rende weg.
Maar de donder vloog mee.
De duim vond het niet leuk dat de donder mee vloog
Dus zei hij: ´´laat maar´´.

Torben 4B

Konrad 4B

De kat kamt zijn kin.

De vogel vliegt van de flat.

De kin krimpt, dat geeft een kik.

Ze heet Vler.

De kat heet Kyra.

Ze eet vis.

Ze eet een kers.
De kers heeft een kort steeltje.
De kat klimt in haar mand.

Er zijn veel vogels wel vijfhonderd!
Vogels worden gevangen en opgegeten.
De vogels eten de vissen in het visrestaurant.
De vrouwen eten de vogels boven op de flat.

Het baasje geeft een kitkat.
Er staat een koningin en een kip op.
De kat vindt het een lekkere kitkat.
De klok laat de kat schrikken.
Van schrik klimt hij op de kast.

Ava 4B

De vogels zijn ver weg, maar de volgelvanger vangt
er vijfhonderd.
Niet aardig zijn de volgelvangers.
Ze eten de vogels op.
Ik leef gelukkig nog, want ik ben een geluksvogel!

Lois 4B

Aaaahhhh....
Een auto met een aap.

De mammoet moet elke middag meer dan miljoen
muggen melken.

De auto houdt van Ajax apen.

Morgen melkt de mammoet minder dan miljoen
muggen.

Aaaahhhhh....

Maar dat was een uitzondering!

Er is brand!

Morgen melkt de mammoet weer meer dan miljoen
muggen.

Splash...atatatata.
Het alarm gaat af.
De ambulance arriveert en alarmeert de apen.
Aanraken, aanduwen, aanmaken, appels schillen.
Alles is al goed.
Apart!

Joe 4B

Jack 4B

Twee katten zitten op een kozijn.

Kip kat en koe zaten in een kano.

Het zijn een kat en een kater.

Kijk zegt de koe daar is een vlieg.

Ze zijn verliefd.
De kater draagt een kroon.

Ja zegt de kat en ja zegt de kip.
Kip kat en koe moeten lachen.

De kat wil ook een kroon.
Dus gaat ze naar de keuken.

Koe zegt tegen kat kijk daar is een kanarie.

Daar zet ze een kom op haar kop.

Kat zegt inderdaad.

Maar daar zit nog kattenkoekbeslag in.

Koe zegt klopt.

Dus knoeit ze enorm.
Ze wil op het aanrecht klimmen om nieuw beslag te maken.
Maar het is al te laat Kyra de kat komt er al aan.
Die heeft het gemaakt.
Ze zegt wat heb je met mijn koekbeslag gedaan.
Ach het maakt toch niet uit.
Klaas de kat komt toch niet meer.
Hij is kwaad op me.

Mette 4B

Brachah 4B

De dolle zon zit bij de dokter.

Tygo tijger typt wel tien tekeningen!

Kijk daar staat een donkere stoel.

Torben zit naast Tommy en Thore.

Niet 1 maar duizend!
De duizend stoelen zijn dol.
Daarom is deze dokter zo dol.

Zij maken wel tachtig tegels.!
Tovenaar Tristan tovert wel tien tv´s.
En alle mensen trillen van het zwembad.
Temperatuur is niet top, maar koud

Met zijn dolle donkere stoelen.
Sam 4B

Diego 4B

Tijger

Slang Sem gaat snel

Tommy Titaan tilt de T-Rex,! terwijl hij thee drinkt .

naar de stad slik slak

Tommy's tong tikt op zijn telefoon .

Hij ziet zijn vriend op het dak dat is mijn beste
vriend

Tommy Titaan heeft honderd tenen en tien tongen en
Triljart tanden
Tommy tilt een T-rex tand.
Tommy Titaan timmert een hut

Slak we hebben twee dingen
Afgesproken Sem wil naar de stad
Slak wil naar het strand
Sem gaat op de stoel maar

Tommy 4B

Slak gaat op het standbeeld
Ze kiezen als eerst naar de stad
Daar stond veel mensen
Toen gingen ze naar het strand
Daar hebben ze veel succes

Ela 4B

Konijn kan kijken en koken
Hij eet een kippetje en daarna
Speelt konijn op het keyboard
Hij weet nog dat Ko en Kooi langskomen.
Ze zijn lieve kinderen hoor.
Soms ook niet!
Ze kunnen heel goed koppig doen.
Maar Ko en Kooi ze zijn heel lief hoor.

Maysa 4B

Thore tekent zeer mooi

Honderd hokken

Tristan tankt bij het tankstation

Honderd helmen

Is tachtig een tien
Tommie trommelt tof

Honderd hekken
Honderd huizen
Honderd hoeden

Tijgers zijn niet tam

Honderd handen

Tijger strand start

Honderd hallen

Tijd tot nu

Honderd honden

Tygo tijgert naar de Titanoceratops

Honderd hemden
Honderd hoeken

Thore 4B

Honderd hakken
Honderd happen in je bil
Dus pas maar op hondje hop
Pina 4B

Ik zit op een kruk voor een kerk.

De triops tikken tegen de tas en toeteren tot het ochtend is.

Ik eet kersen.

Daarna gaan ze naar het terras.

De koning en de koningin eten allebei een kers.
Ze zijn kennissen.

Ze zitten en eten triopsvoer.
Ze halen een lekkere taart.
Tot zo triops.

Samen maken we keersommen.

Het is ochtend en de triops worden wakker

We kijken door de koepel en naar de kaart.

Ze zwemmen wild in het rond.

We zien elkaar een keer per dag.

Het is al een jaar geleden dat de triops klein waren.

We knabbelen op kaas en kaasknabbels.

Als ze een korrel eten worden ze rond en dat is heel raar.
Als ze groot zijn moeten ze in een grote bak met zand.

Jonas 4B
Mila 4B

De dolfijn pakt de doos.

Kyra gaat naar de kinderboekenwinkel.

Durft de dolfijn de doos te duwen?

Er staan kaarsen er zijn ook kleren.

Daar komt dino aan.

De vrouw knoeit met inkt en Konrad krast in een
boek.

Door de straat.
Hoi dolfijn!
Daar komt Diego.
Met een doorn.
Van Doornroosje.
Bij zijn dijbeen

Het gaat over koeien.
Dan klopt er een vrouw aan.
Ze heeft een koffer en een kraai met een kind.
Ze heeft mooie kleren met een kat erop en een
camera.
Kijk, Kyra knoeit knap 😲keigoed!

Dat is dodelijk.
Hij is dom.
Doei Diego en Dino.

Giorgio 4B

Zoë 4B

De volle maan
Velippe is in het bos op vrijdag
De volle maan schijnt.
Hij ziet een vos maar die rent weg.
Er is een vlag in de boom.
Velippe zegt, misschien kan ik vliegen
Maar ik kan niet vliegen.
Misschien iets anders
Wacht hoe komt die vlag op die boom.
Velippe, Velippe! Hoor jij iets?
Velippeeeeeeee......
Mama, zegt Velippe.
Hij klimt op de boom en pakt de vlag.
En Velippe gaat naar mama.
Nikola 4B

