Strand met een ijsje
Ik zwem op het strand
De glanzende zee
Strand met een ijsje

Op de bank in de huiskamer
Ik game
De tv en de bank

Zee geluid, zeegeur en meeuwengeluid

Op de bank in de huiskamer

Mama zegt: kom we gaan zwemmen en daarna pizza

De wind die door het raam waait

Strand met een ijsje

Ik zie de mooie zon ondergaan

En een mooie lach van mijn moeder

Op de bank in de huiskamer
De wind die door het raam waait

Liam 5B

Reijer 5B

Bij mijn familie

In de kamer warm en zacht

Ik doe bingo met mijn familie

Kijk ik een film, twee ratjes op mijn schoot

Ik zie banken, een stapelbed, glazen en stoelen

De twee ratjes klimmen op me

Bij mijn familie

In de kamer warm en zacht

Mijn familie die praat

De heerlijke rattengeur

Ik zie stapelbedden, glazen en stoelen
Bij mijn familie
Ik doe bingo met mijn familie

Imran 5B

De ratjes knisperen tevreden
In de kamer warm en zacht
Bij mijn twee ratjes

Misha 5B

In de warme zee

In Jumpsquare

Ik ben heerlijk aan het zwemmen in de zoute zee

Ik jump rond

Meeuwen in de lucht en vissen in het water

Ik zie kinderen springen

In de warme zee

In Jumpsquare

Ik hoor het geruis van de zee en de wind

Ik ruik zweet en ik hoor geschreeuw

Ik zit lekker op het strand een mooi zandkasteel te
maken

Ik oefen nu dubbel front

In de warme zee

In Jumpsquare
Backflips en alles

Ik ben heerlijk aan het zwemmen in de zoute zee
Enzo 5B
Lina 5B

Bij een prachtig zwembad
Ik zwem met mijn familie
Ik zie mooie palmbomen

In mijn kamer
Ik speel met mijn vrienden
Ik zie mijn bed en mijn kast
In mijn kamer

Bij een prachtig zwembad

het geluid van mijn Nintendo

Ik hoor de plonsen in het water

Als ik alles zie, hoor, ruik en voel, is alles goed

Het is daar superleuk

In mijn kamer

Bij een prachtig zwembad
Ik zwem met mijn familie

Vela 5B

dan voel ik me fijn
als ik in mijn kamer ben
dan ben ik blij.

Luka 5B

Voetbal is leuk

Thuis op de bank

Ik schiet met de bal

met mijn kat en een deken

Een bal en 12 spelers

Ik knuffel met mijn kat
en kijk een filmpje

in het veld

mijn kat gaat nog even lekker liggen

Voetbal is leuk

Thuis op de bank

Ik ruik leer

met mijn kat en een deken

Voetbal is leuk

Ik ruik de verse spaghetti van mama
en hoor mijn kat spinnen

Voetbal is heel leuk

Ik krijg het lekker warm van mijn kat

Ik schiet met de bal

Thuis op de bank
met mijn kat en een deken

Kishano 5B

Schattig….mijn kat is in slaap gevallen

Circe 5B

In de huiskamer
Ik kijk tv en speel met speelgoed
Mijn Ipad en de bank
In de huiskamer

Fijn bij mijn familie
Ik eet met mijn familie bij mijn tante
Ik eet stamppot en visfriet
Fijn bij mijn familie
Stamppot en visfriet zo lekker bij mijn tante
Ik ben blij met mijn familie

Een tv programma en huisgeur
Ik speel veel op mijn eigen Ipad
In de huiskamer
Ik kijk tv en speel met speelgoed

Lenny 5B

Fijn bij mijn familie
Ja dat ben ik met mijn familie, knus, warmte en familie

Anne-Sophie 5B

De Efteling vind ik heel leuk

Bij mij thuis op mijn kamer

Ik vind de waterachtbaan heel leuk

Ik kijk tv op mijn kamer

Er zijn attracties en veel mensen

Mijn tv, eten en drinken, Donald Duck, boek, bed en
zitzak

De Efteling vind ik heel leuk
Ik hoor mensen gillen en geluiden van
attracties
Het is jammer dat hondjes niet mee mogen

Bij mij thuis op mijn kamer
De geur van tosti en het geluid van het filmpje op
mijn tv
En toen moest ik naar de wc

De Efteling vind ik heel leuk

Bij mij thuis op mijn kamer

Achtbanen zijn het leukst

Ik kijk tv op mijn kamer

Josephine 5B

Loek 5B

Op het strand

In de straten van Parijs

Ik lig lekker te zonnen op het strand

Ik vind het de stad van de Romantiek

Ik zie heel veel water en handdoeken, veel zand en
mensen

Ik zie het Louvre en de Eiffel

Op het strand
Ik ruik zeewater, ijsjes en zonnebrand
Je kan zelf doen wat je wilt
Op het strand

In de straten van Parijs
Ik ruik vers brood en croissantjes
Ik zie Disneyland Parijs
In de straten van Parijs
O, toch ook een mooie stad!

Ik zit lekker bij de zee een ijsje te eten
Yasmine 5B
Shelby 5B

In een mooie droom!

De St. Janschool in Amsterdam

Ik zit in een snoepjespaleis

Ik leer heel veel nieuwe dingen

Zure matten als gordijnen, spekjes als kussens

Ik zie heel veel lieve leerlingen en juffen

In een mooie droom!

De St. Janschool in Amsterdam

Ik krijg trek van al dat lekkers om mij heen

Heel veel kinderen en juffen die praten

Ik wil van alles proeven
In een mooie droom!
Auw... buikpijn!

Amina 5B

5B is de leukste klas van de school
De St. Janschool in Amsterdam
Het is de leukste school in Amsterdam!

Adam 5B

Bij mijn familie

In het gamecenter

Ik lach, ik lach heel veel

Ik ben aan het gamen

Ik zie vrolijkheid alleen maar vrolijkheid
Bij mijn familie
Ik hoor gelach omdat papa altijd grapjes maakt
Ik ben blij met mijn leven

Ik zie computers en games
In het gamecenter
Ik hoor knallen

Bij mijn familie

En ruik pizza

Ik lach, ik lach heel veel

In het gamecenter
Niets liever dan gamen

Ilou 5B

Jonas 5B

Op de bank

Op de grond in de woonkamer

Ik speel met mijn broer en zus

Ik kijk in de zon

Ik zie stoelen en een muur

De zon die door het raam schijnt

Op de bank
Ik ruik het de lekkere soep mmmm…
Ik vind het magie
Op de bank

Op de grond in de woonkamer
Ik denk aan school, films en andere dingen
Maar zit ik wel lekker in mijn vel?
Op de grond in de woonkamer
Tuurlijk wel!

Schotland daar was het
Ronja 5B

Lewis 5B

In een waterpretpark

In mijn lekkere bed

Ik zwem en glij van een waterglijbaan

Ik ga dan lekker slapen

Met mijn blije broer
In een waterpretpark
Ik ruik chloor en hoor blijdschap

Ik zie mijn medailles en Donald Duckjes
In mijn lekkere bed
Ik hoor mijn broer zijn spreekbeurt oefenen
Het lichtje staat nog even aan naast mijn bed

Een fluit van de badmeester

In mijn lekkere bed

In een waterpretpark

Wat vind ik mijn leven toch fijn!

Ik plons in het water
Benjamin 5B

Ties 5B

Bij mijn lieve hond
Ik voel warmte en het is zacht

Bij mijn lieve kleine zusje
Ik voel een glad huidje
Ik zie schattige kleurtjes

Ik zie zijn tong uit zijn mond

Bij mijn lieve kleine zusje

Bij mijn lieve hond

Wij maken pizza en ruik de kaas, paprika en tomatensaus

Ik hoor het gesnurk van mijn hond

Laten we buiten spelen, Rosa
Bij mijn lieve kleine zusje

Ik voel mij zo fris als mijn hond

Hmm lekker pizza, zegt mijn zusje

Bij mijn lieve hond
Ik voel warmte en het is zacht

Luisa 5B

Emma 5B

