Gedichten
Gedichten uit een boek.
Leuke gedichten uit een boek.
Leuke gedichten uit een boek in de bieb.
Vrolijke en leuke gedichten uit een boek in de bieb.
Vrolijke en leuke gedichten uit een boek in de bieb
lekker rustig.
Jascha 7B

De bloemen bloeien
de kinderen groeien
Ik groei, ik bloei, net als de lente
en als denk aan jou,
de lente kriebels komen er al aan.
Ik bloei, ik groei
de planten bloeien
en de baby's groeien,
net als ik de lente kriebels krijg.
Ik krijg de lente lentekriebels
ik wil gaan springen, rennen en chillen in het park
het zijn de lente lente kriebels, waar ik van hou
De bomen groeien
en mijn wangen bloeien
de ouders chillen in het park
de kinderen rennen en springen in het rond
het zijn de lente lente kriebels, waar ik van hou
Mirsi 7B

Alles gaat vanzelf
Fietsen
Dansen
Lopen
Vechten
Misschien zelfs boven op de wolken staan
´t is bijna gelukt
Nu moet ik afscheid nemen van dat alles vanzelf
gaat
Zonder tranen
Als een tijger
Ziva Bakker 7B

In de tijd reis je door licht en donker
Als je stil staat,
dan zie je alles om je heen.
En als je dan beweegt,
dan kan je niet meer stoppen.
Maar als je denkt aan aardige familie
dan stop je meteen
Isia 7B

Ik ben stil trots
Weet je wat het is?
Dat is dat je trots bent,
maar niemand weet wat het is

Tand
Tand in je mond
Vrolijke tand in je mond
Vrolijke tand in je mond in het donker
Vrolijke tand in je mond in het donker met andere
tanden

Lena 7B

Fatih 7B

Ik en mijn familie
Familie is geweldig
Het zijn je beste vrienden.
In Costarica op vakantie.
Pizza lekker eten met mijn neven.
Wat gezellig.
Ik en mijn familie.
Donna 7B

Ik ben ik en jij bent jij
En wij zijn hier allebei
Ik kijk uit mijn eigen ogen
Mezelf zie ik niet
Wel als ik voor de spiegel sta
Dan denk ik: dat ben ik
Soms denk ik: nee, dat ben ik niet
En soms denk ik: Wauw!
En ik denk ook heel erg vaak:
Hoe ziet iemand anders mij nou?
Maar ik blijf ik en jij blijft jij
Ik hou van jou, hou jij van mij?
Madelief 7B

If you could...
If you could shut your ears
If you could forget
The sun had swung over the vertical
He turned his hand
He could not remember
With the memory of his sometimes clean self as a
standard
He sighed and pushed away
Down here, almost on a level with the sea
Now the sea would suck down,
Making cascades and waterfalls
Hannah 7A

Mamma mag ik een rood potlood
Met een noot om te eten op mijn brood
Lekker smikkelen voor de tv,
tijdens het gamen zit ik te spelen

Nomad 7B

Dood
De dood is niet fijn
Er zijn slechte momenten in het leven
Maar dat hoort er nauw eenmaal bij
Er zijn ook goede momenten
Daar moet je van genieten.
De dood
Felipe 7B

Potlood zo geel als de deur
Potlood heeft ook zo,n mooie kleur
Potlood zo geel als de deur
Potlood heeft ook zo,n mooie kleur
Potlood zo geel als kaas
Potlood staat altijd baas boven baas
Potlood zo geel als kaassaus
Potlood is net een paus potlood zo geel als weektaak
map
Potlood sommige mensen nemen er van een hap
Potlood zo geel als hooi
Potlood is ook heel mooi
Potlood zo geel als de deur
Potlood heeft ook zo,n mooie kleur
Potlood zit in je tas
Potlood zit straks in de klas
Potlood is heel erg lang
Potlood is voor niemand bang
Potlood zo geel als de deur
Potlood heeft ook zo,n mooie kleurrrrrrr
Taco 7B

De hond
De hond rent
De snelle hond rent
De snelle hond rent achter de bal aan
De super snelle hond rent achter de bal aan
De super snelle hond rent achter de bal aan en pakt
de bal
Ozzie 7B

Liefde in een potje
Bewaren
Om naar te kijken
Of in de thee
Liefde in een potje
Verzamelen
Als cadeau
Of voor jezelf
Om naar te kijken
Of in de thee
Noor 7B

Ooit was er niets.
Niets werd iets
Iets werd de wereld
De wereld werd een bol vol met landen en zeeën
Een bol vol met landen en zeeën werd een bol vol steden en meren.
Een bol vol steden en meren werd de wereld zoals wij hem kennen.
Maar nu gaat het slecht.
En dat is geen geklets
Doe iets aan het klimaat.
Zo dat het verder gaat.
Sue 7B

In je hoofd kun je alles!
Fietsen naar de maan!
Vechten als een tijger!
Strelen met je handen los!
Afscheid nemen!
Zonder tranen!
Lopen door een donker bos!
Boven op de wolken staan!
Dansen met en elf!
Alles gaat vanzelf!
Faelynn 7B

Kat
Kat op de bank
Dikke kat op de bank
Dikke kat op de bank in de zon
Snurkende dikke kat op de bank in de zon
Snurkende dikke kat op de bank in de zon buiten

Miauw
Miauw zegt de kat
Brul miauw zegt de kat
Brul miauw zegt de kat in huis
Mauw brul miauw zegt de kat in huis
Mauw brul miauw zegt de kat in huis van een dj

Kiet 7B

Jakob 7B

Ik speel met een rode bal
mijn neef doet ook mee
de bal vliegt weg als een vogel
Ik fluister zachtjes
dag rode bal
Sjef 7B

Wij
Wij en jij
Wij, jij en zij
Wij, jij, zij en hij
Wij, jij, zij, hij voor de rest
Wij, jij, zij, hij doen voor de rest
Een
Corona
Test
Simon 7B

Op het plein
Het gouden plein
Ligt een schat
Een schat van woorden
Een gedicht in een kist
Een gouden kist
Op het plein
Het gouden plein
Mia 7B

Ik zag een vos
Een vos in Spanje
Een vos in Spanje
die met de lego aan het spelen was!
Otis 7B

Shadow
My shadow
The second version of myself
My friend who follows me everywhere
It's the same as a mirror
Only a mirror is one thing
Your shadow is you, only darker
And my shadow stays with me forever

De maan
De mooie maan.
De mooie maan in de nacht
De grote mooie maan in de nacht
Onze lamp in de nacht
Maan
Lamp
Mooi

Isabel 7B

Aya 7B

In Italië
Het was heet, heel heet
Er was een felle zon
We waren bij een disco
Lol dat hadden we lol

Het zwijgende meer
Een meer,
dat veel heeft gezien
Mensen die zwommen
geheimen die werden verteld
liefdes brieven die werden geschreven
mensen zo treurig zoals nooit daarvoor

Fien 7B

En toch zo stil,
niets te zeggen, niets te vertellen
het meer zwijgt, voor altijd.
Isabella 7B

Ik lees een boek

Als ik straks niet slapen kan

Een heel mooi boek

Denk ik aan alle dingen

Met spierwitte bladzijden

Als ik ’s nachts niet slapen kan

Als je wilt wetenwaar het overgaat

Schrijf ik alle zinnen

Ga ik het je niet vertellen

Als ik ’s nachts niet slapen kan

Lees het boek zelf maar

Schrijf ik een gedicht

En Hopelijk blijft er

Als ik ‘s nachts niet slapen kan

Als je het boek uit hebt

Doe ik mijn ogen dicht

Een nevel van fantasie
In je hoofd hangen

Noor 7B

Mia 7B

Ruisende lucht

Klok

Altijd op de vlucht

Klok tikt

Op de vlucht

De oude klok tikt

Voor de gedachtes die je achtervolgen

De oude klok tikt de tijd weg
Tik tak de oude klok tikt de tijd weg

Hannah 7B

Felipe 7B

Geduld

De mooie bellen van het bellenblaaspotje

Een beetje geduld

Ze vliegen door de lucht

Een beetje geduld voor in de regen

De bellen zijn mooi roze door de zonsondergang

Een beetje geduld om te bewaren in een potje

Ik prik ze kapot met mijn potlood

Voor in de natte regen

Poef!

Geduld om te wachten op

Het spettert alle kanten op

De regen

Prachtig!

Hannah 7B

Kiet 7B

Het leven, een mooi ding

Op het gouden plein

Magisch bijna, maar toch niet

Is een gouden troon

Soms miserabel, maar meestal niet

Een gouden schrijftroon

En dan het einde

Isabella 7B

Eentje voor mij alleen
Als ik me verveel ga ik daar heen

Mia 7B

Werken op een dag

Playstation

Het werk op een dag

Spelen op een playstation

Het werken op een zomerdag

Lang spelen op de playstation is leuk

Boos aan het werken op een zomerdag

Heel lang spelen op de playstation is leuk
met Rocket League

Boos aan het werken op een zomerdag, jammer

Isia 7B

Echt heel lang spelen op de playstion is leuk
met Rocket League

Chahid 7B

Leven

Een groen meer

Leven met gevoel

Een groen bosmeer

Mooi leven met gevoel

Een groen bosmeer waar in je in kan poedelen

Mooi leven met gevoel van binnen

Een groot groen poedel- en bosmeer

Heel mooi leven met gevoel van binnen
Heel mooi leven met gevoel van binnen in je gedachten

Lena 7B

Isabel 7B

Kat
Kat op de bank
Dikke kat op de bank
Dikke kat op de bank in de zon
Snurkende dikke kat op de bank in de zon

Soms wil schrijven
Schrijven op papier
Dan wil ik gedichten bedrijven
Maar dan wordt het geklier

Snurkende dikke kat op de bank in de zon buiten

Kiet 7B

Isabel 7B

Je uiten is belangrijk

Als ik lees ben ik in een andere wereld

Gewoon jezelf zijn

Een wereld van woorden

Want als je niet jezelf bent

Over een zee van letters

Voel je je soms klein

Ga ik naar het papier

Je eigen mening is het belangrijkst

Het papier waar mijn wereld zich afspeelt

Niet die van anderen
Want als je jezelf bent
Dan gaan er veel dingen voor je veranderen

Mijn wereld
Alleen van mij
En dan zegt iemand wat tegen me
En dan ben ik weg uit de wereld van verhalen

Isabel 7B

Dan denk ik terug aan mijn wereld

Isabel 7B

Mist

Ik ga

De mist mist.

De oude koffer inpakken

Grijs en grauw.

Het wordt een hele grote reis

Mama mama, kom gauw!

Ik ga

Auw! Stomme mist!

Je missen

Waar is mijn mama nou?

Meis

Madelief 7B

Madelief 7B

De klok

In Spanje, een mooi vakantieland,

De klok van de meester kent geen tijd

eten ze pasta aan de waterkant.

Hij ziet gezelligheid

Met hun voeten in het water.

Als het gezellig is denkt hij vlug,
Kom wijzertje, ga iets terug
De klok van de meester kent geen tijd
Hij ziet alleen gezelligheid

Madelief 7B

Maar heel soms gaat er,
een bord in het water.
Natte pasta, lekker is dat!

Madelief 7B

Vijftien kleine muisjes

Anders

Vijftien kleine muisjes zaten samen in de zon

Iedereen is anders

In vijftien kleine stoeltjes op een muizenbalkon
Ze dronken alle vijftien limonade met een rietje
En aten alle vijftien een lekker frietje
En om 7 uur gingen ze naar binnen
Om samen een mooi verhaaltje te verzinnen

Verschillen zijn er zat
Maar iedereen is diep vanbinnen
toch hetzelfde, wist je dat?
Denk maar aan die boze buurman

Dan gingen ze naar boven en trokken ze hun pyjama aan

Of dat meisje dat steeds pest

En poetsten al hun tandjes om daarna naar bed te gaan

En vergelijk die met je vrienden en vriendinnen

Dan lazen alle vijftien muisjes nog een verhaaltje voor

Dat kan best

En dan gingen ze slapen, alle vijftien, lekker hoor

Veel dingen zijn hetzelfde

En om 8 uur 's ochtends werden ze weer wakker
En gingen alle vijftien een lekker eitje bakken
Dan gingen ze wat eten en daarna lekker spelen
We weten nu wel zeker dat alle vijftien muisjes

Ook al zie je dat soms niet
En nu heb ik verschrikkelijk veel zin in
Friet!!!

Zich nooit vervelen!

Madelief 7B
Madelief 7B

