Het supermooie strand
Ik lig lekker op het strand
Er vliegen veel vogels en er zwemmen veel vissen

Mijn kamer
Ik speel en slaap

Het supermooie strand

Er zijn veel bomen en vogels

Ik hoor het geruis van de zee

Mijn kamer

En het geluid van de wind
Het supermooie strand
Doei, ik ga vis eten

Ik hoor de bomen
De bomen zijn mooi
Mijn kamer

Selma 6A

De kamer die je niet vergeet

Pancho 6A

In mijn bed

Bij opa en oma

Ik slaap fijn in mijn bed

Ik geef mijn opa en oma een knuffel

Dan zie ik mijn hele slaapkamer

Daar staat de spelletjeskast

In mijn bed

Bij opa en oma

Het ruikt daar naar mijn gewassen kleren

Het huis heeft nog steeds die bekende geur

die soms stinken
Daar staat mijn spiegel mooi te glimmen
In mijn bed

We eten Chinees en krijgen als toetje een ijsje
Bij opa en oma
Nu ga ik weer tevreden naar huis

En zo sluit ik mijn gedicht af
Luc 6A

Loïs 6A

De gezellige slaapkamer

In het zwembad

Ik chill in mijn slaapkamer

Ik zwem

Een mooi bed met een tv

Er is water

De gezellige slaapkamer

In het zwembad

Ik hoor kinderen lachen

Ik hoor plonzen

De slaapkamer is heel mooi

Ik voel me fijn

De gezellige slaapkamer

In het zwembad

Nu ga ik

Dit is waar ik van hou

Kaemy 6A

Flint 6A

Zandvoort aan Zee

In mijn veilige thuis

Ik zwem in het water

Ik speel, slaap, teken en eet

Mijn mama ziet een dolfijn in de zee

Zie leuke vogels en mijn lieve familie

Zandvoort aan Zee

In mijn veilige thuis

Het ruikt er naar zoutwater

Het ruikt naar frisse lucht

Ik eet een lekker koud ijsje

ik hoor de man van de radio

Zandvoort aan Zee

Ik verhuis nooit!

Zandvoort is gezellig

In mijn veilige thuis
Ik voel me hier fijn

Akasya 6A
Giulietta 6A

Het leuke strand

Het mooie Turkije

Ik zwem in de zee

Ik zit in het grote zwembad

Er is een diepe zee en er zijn mooie schelpen
Het leuke strand
Ik hoor de mooie zoute zee
We eten pizza in een mooi restaurant
Het leuke strand
Het was de leukste dag ooit

Mijn zusje, mama, opa, oma en ik gaan naar het strand
Het mooie Turkije
Ik ruik lekker eten en hoor veel kinderen die
buitenspelen
Met oma maak ik koekjes
Het mooie Turkije
Met het vliegtuig terug naar Nederland

Karya 5B

Lina 5B

Op het mooie, leuke Terschelling

In de warme woonkamer

Ik zwem in de zee en ik zoek krabben

Ik knuffel de kittens

Er zijn meeuwen en zeehonden

Er trippelen kittens voorbij

Op het mooie, leuke Terschelling
Ik ruik de zoute zee
Ik hoor de viskraam aankomen
Ik eet de vis op en speel weer verder
Op het mooie, leuke Terschelling
Ik ga terug naar huis met de boot

Just 6A

In de warme woonkamer
Ik hoor het gemiauw van de kittens
Wat zijn ze zacht, wat zijn ze lief
In de warme woonkamer
Ik hou van mijn warme woonkamer

Thabo 6A

Bij mijn familie is Hargeisa
Ik klets
Ik loop naar buiten en zie een Afrikaanse wilde hond
Bij mijn familie is Hargeisa
Het ruikt naar frisse lucht

Het warme strand
Ik zwem in de zee
Er vliegen vogels
Het warme strand

En ik zie mensen op ezels en kamelen
Bij mijn familie in Hargeisa
Dit is mijn gedicht

Liibaan 6A

Het ruikt er naar eten
Ik hoor de golven
Het warme strand
Het prachtige strand

Adam 6A

In een bos

In het mooie Frankrijk

Ik loop in het mooie bos

Ik zwem lekker in het zwembad

De natuur is prachtig, dat zie ik

Het zwembad en de mooie bossen

In een bos

In het mooie Frankrijk

Ik hoor de vogels fluiten

Je hoort de koeien en je ruikt het bos

Ik hoor de blaadjes ruizen

Het is er mooi groen

In een bos

In het mooie Frankrijk

Het bos is het prachtigste van het land

Daarom is Frankrijk een mooi land

Isa 6A

Noor 6A

Bij mijn leuke opa en oma

Op het leuke strand

Ik ga op de iPad

Ik zwem in het water

Er groeien bloemen

Zie de mooie vissen

Bij mijn leuke opa en oma
Ik hoor de tv en ik ruik parfum
Ik voel me blij als we taart eten
Bij mijn leuke opa en oma

Op het leuke strand
Het ruikt er naar zoute zee
Nu ga ik lekker zwemmen
Op het leuke strand
Op het eind eet ik een lekker Raketje

Lekker slapen
Kyell 6A

Sil 6A

De natuurlijke camping

Het leuke skatepark

Ik klim in bomen

Ik skateboard

Er vliegen spechten
De natuurlijke camping

Er zijn leuke vrienden en skateboarden
Het leuke skatepark
Ik ruik een stoffig luchtje en hoor wielen draaien

De hoor getik van de mooie specht

Veel vrienden om mij heen

Dit is wat ik wil

Het leuke skatepark

De natuurlijke camping

Een leuke plek om te zijn

Ik kan hier erg van genieten
Siebe 6A

Otis 6A

Op het mooie strand

Bij mijn lieve opa en oma

Ik zwem in het heldere water

Ik teken

Er is heel veel water en heel veel zand

Mijn mooie tekening

Op het mooie strand

Bij mijn lieve opa en oma

Ik hoor de golven en ruik de zee

Het ruikt ernaar lekker eten

Ik wandel langs het water

Ik hoor kinderen buitenspelen

Op het mooie strand

Bij mijn lieve opa en oma

Dag, dag mooi strand

Opa en oma zijn de beste

Mees Anne 6A

Shiobian 6A

De leuke familie

Bij mijn lieve oma

Ik eet samen met mijn familie aan tafel

Ik eet, drink en kijk voetbal

Mijn familie zie ik

Er is een supergrote tv en een mooie tafel met allerlei lekkers
Bij mijn lieve oma

De leuke familie

Het ruikt naar oma en ik hoor oma die nooit stil zit

Ik hoor dat mijn familie lacht en ik ruik parfum

Altijd op de fiets een rondje door Assendelft

Vrolijkheid en blijheid

Bij mijn lieve oma

De leuke familie

Het is fijn om hier te zijn

Geniet van je familie
Olivia 6A

Eren 6A

Vroeger naast een bedrijf
Ik probeer de plek te verbeteren
Marmer, asfalt en allerlei stenen
Vroeger naast een bedrijf
Ik ruik hier de enige bloem
Ik hoor een heel hard geboor
Vroeger naast een bedrijf
Geen plek als deze, Molenwerf

Edgar 6A

