In een stenen huis.
Ik zit in de woonkamer.
Ik zie een tv.
In een stenen huis.
Ik hoor mama haar stem.
Ik zit op de bank.
In een stenen huis.
Ik zit in de woonkamer.

Mathijs 5A

In een groot huis in Marokko.
Ik zing in Marokko.
In Marokko heb je veel katten.
In een groot huis in Marokko.
Ik loop door het huis.
Het boek van Marokko is leuk.
In een groot huis in Marokko.
Ik ga met opa naar de winkel om snoep te halen.

Jassim 5A

In een gezamenlijke tuin met een bamboebos.

In een mooi huis met een leuke slaapkamer.

Ik doe mijn hand in de lucht.

Ik zit op het strand in Marokko.

Een wesp op een zonnebloem.

Ik zie het strand en de zee met haar stralende
water.

In een gezamenlijke tuin met een bamboebos.
Ik hoor de bamboetakken breken.

In een mooi huis met een leuke slaapkamer.

Ik zie de wandelstokken aan de wand.

Een lekkere geur van bloemen en het geluid van
vogels.

In een gezamenlijke tuin met een bamboebos.

Ik zie in de zee mooie visjes zwemmen.

Ik doe mijn hand in de lange en brede beek.

In een mooi huis met een leuke slaapkamer.
Het is heel erg warm en ik eet een lekker ijsje. Wat
lekker!!

Finn 5A

Jana 5A

Op een strand in een ik weet niet meer welk land.

In een plaats met friet en andere lekkere dingen.

Ik loop op het strand met een pet in mijn hand.

Ik kom er vaak op zondag.

Ik zie houten hutten en schildpadden die zitten te
dutten.

Mensen met mondkapjes die eten en drinken.

Op een strand in een ik weet niet meer welk land.
Ik hoor vogels zingen en de zalmpjes die springen.
Ik zie het mooie bos en voel het zachte mos.
Op een strand in een ik weet niet meer welk land.

In een plaats met friet en andere lekkere dingen.
Ik ruik de lekkere frietjes en nuggets.
Mijn broer die tegenover mij zit.
In een plaats met friet en andere lekkere dingen.
Ik kom er vaak in het weekend.

Ik loop op het warme zand op een schelpenstrand.

William 5A

Mare 5A

Een groot huis in Egypte.

Een mooi groot zwembad.

Ik spring zo de zee in.

Ik kijk er naar uit om erin te gaan.

En mama die aan het zonnen is.

Ik zie het mooie water om mij heen.

Een groot huis in Egypte.

Een mooi groot zwembad.

En de koeien zaten in het gras.

Ik ruik het chloor en hoor de golven.

En ik proef de liefde van de aarde.

Het voelt alsof ik vlieg om de hemel.

Een groot huis in Egypte.
Ik spring in het ijs.

Vlinder 5A

Een mooi groot zwembad.
Ik kijk er naar uit om erin te gaan.

Fevziyigit 5A

In een huis op het strand in Bonaire.

Istanbul in Pendik bij het huis van mijn tante.

Ik ben op het mooie strand met een paar leguanen.

We hebben met de hele familie een familiefoto gemaakt.

Ik zie de zee, de zon en de mooie dieren.
In een huis op het strand in Bonaire.
Ik hoor de vogels en muziek.
Ik ruik het verse fruit.
In een huis op het strand in Bonaire.

Ik zie dat mijn tante en mijn moeder aan het roken zijn.
Istanbul in Pendik bij het huis van mijn tante.
Ik hoorde mijn familie praten en lekker eten.
We gingen naar een pretpark genaamd: Port Tuzlamarina.
Istanbul in Pendik bij het huis van mijn tante.
Mijn familie en ik gingen naar het pretpark.

Ik ben op het prachtige strand met een paar
leguanen.

Julia 5A

Ravza 5A

In Disneyland Parijs.

In Dubai bij de oude markt.

Ik kijk naar Mickey Mouse.

Ik ben er heel graag en je kunt er veel doen.

En de mooie Disney-figuren.

Veel eten en mooie spullen.

In Disneyland Parijs.
Mensen zijn verbonden met elkaar.
De lekkere geur van snoep en chloor.
In Disneyland Parijs.

In Dubai bij de oude markt.
Ik ruik zoetigheid.
Ik zie hele mooie magneten.
In Dubai bij de oude markt.
Ik kom er heel vaak en je kunt er veel doen.

Ik kijk naar Donald Duck.

Eef 5A

Romy 5A

Het mooie prachtige bos.

De mooiste camping van Frankrijk.

Ik zie hele mooie bloemen.

Ik zwem in het zwembad.

Het ruikt erg lekker.

Ik zie tenten en een bar met ijsjes.
De mooiste camping van Frankrijk.

Het mooie prachtige bos.

Ik hoor kinderen spelen en de vogeltjes fluiten.

Ik hoor de kippen: 'tok tok'.

Ik vind het heel erg leuk.

Een heel mooi land.

De mooiste camping van Frankrijk.

Het mooie prachtige bos.

Ik zwem in het mooiste zwembad van Frankrijk.

Ik zie hele mooie planten.
Merle 5A

Aylin 5A

Op het pleintje voor mijn huis.

Ik denk aan Marokko.

Daar voetbal ik altijd met mijn vrienden.

Ik zit in het zwembad.

Ik zie een voetbalveld en allemaal huizen.

Ik ga naar het strand.

Op het pleintje voor mijn huis.

Ik denk aan Marokko.

Ik hoor allemaal stadsgeluiden en ik ruik frisse lucht.

Ik eet lekker watermeloen.

Maar eerst ga ik altijd bij mijn vrienden langs.

Ik hou van Marokko

Op het pleintje voor mijn huis.

Ik denk aan Marokko.

Daar voetbal ik dus altijd.

Ik zit in het zwembad.

Ties 5A

Dien 5A

Het zwembad.

In de boomhut in Frankrijk.

In het zwembad kan ik zwemmen.

Ik ben in een boomhut met mijn familie.

Er is een duikplank boven het water.

Ik zie de planten en paarden.

Het zwembad.

In de boomhut in Frankrijk.

Er zijn veel mensen en er is chloor.

Ik ruik de planten en zie ze groeien.

Mensen schreeuwen, omdat ze blij zijn.

En ik ruik de snoepjes.

Het zwembad.

In de boomhut in Frankrijk.

Ik kan zwemmen in het zwembad.

Ik ben in een boomhut met mijn familie.

Lara 5A

Harvey 5A

In een huis in Japan.

In een klein huisje in Nederland.

Ik slaap in een bed.

Ik voel me daar gelukkig.

Ik zie het uitzicht van buiten.

Ik zie een weiland met koeien.

In een huis in Japan.

In een klein huisje in Nederland.

Hoor het geluid van de sportmannen.

Ik hoor de vogels fluiten.

Ik ga anime kijken en in mijn bed snoep eten.

In een klein huisje in Nederland.

In een huis in Japan.

Ik voel me daar gelukkig.

Ik slaap zacht in mijn lekkere bed.

In een mooi klein huisje in het prachtige Nederland

Zion 5A

Elvy 5A

In een wit huis achter een gracht.

Bij de poort van Legoland.

Ik lig met mijn ogen dicht in bed met mijn knuffels.

Ik bouw met Lego.

Ik zie een leuke knuffel in mijn bed.
In een wit huis achter een gracht.
In bed ben ik aan het dromen dat mijn knuffels
spraken.
Mijn knuffels praten eigenlijk niet.

Ik zie blije mensen in een atractie.
Bij de poort van Legoland.
Ik hoor gillende kinderen.

In een wit huis achter een gracht.

Niet te vergeten een blije ik.

Ik lig lekker met mijn ogen dicht in bed.

Bij de poort van Legoland.
Ik bouw met speciale blokjes.

Dila 5A

Jakob 5A

Een hotel in Zweden.

Ik ben in Rodos met een schip.

Ik vind het daar heerlijk.

Ik eet donuts en patat.

Een kok die aan het koken is.

Ik zie helder water en een mooi strand.

Een hotel in Zweden.
Ik hoor een vuurtje en ik rook een cakeje.
Een hotel in zweden.
Ik vind het heerlijk met het lekkere eten.

Ik ben in Rodos met een schip.
Ik ruik verse donuts.
Zand, water en kakkerlakken.
Ik ben in Rodos met een schip.
Ik eet donuts en patat.

Poppe 5A

Loed 5A

