
Vandaag komt Lucas, het vriendje van Janne, 

bij haar spelen. Ze hebben voor hun poppen 

en knuffels de tafel gedekt. Kijk eens, Kwispel 

is zijn sok verloren. Waar is die gebleven? 

Janne wil ook nog graag met Lucas in het 

boek over ridders kijken. Zie jij waar Janne 

het boek heeft gelegd?

de pantoffels

het bedlampje

de politiewagen

de handschoenen

het poppenservies

de aap

het poppenbedje
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Op zaterdag mogen Janne en haar kleine 

broertje Rik mee naar de markt. Wat is hier 

veel te zien! In grote kisten zie je verse 

groenten en fruit liggen in bijna alle kleuren 

van de regenboog. Er is zelfs een kraam met 

speelgoed en een tros kleurrijke ballonnen. 

O help, daar vliegt al een ballon weg!

Van wie was deze ballon?

het brood

de knuffelpoes

de hond

de ballon

de peren

de tomaten

de boodschappenwagen
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Iedereen helpt bij het dekken van de tafel. 

Alleen Rik mag in zijn kinderstoel blijven zitten. 

Oei, die fluitketel fluit hard! Papa haalt de melk 

uit de koelkast, want Janne wil graag een bordje 

ontbijtgranen. De grote pot met cornflakes heeft 

ze helemaal zelf uit de kast gehaald. En kijk,

het lijkt wel of de kat ook honger heeft.

de kan

de kat

de beker

de boterham
met honing

de kaas

het ei

de theepot

de theedoek
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Het is leuk in de kleuterklas omdat er zoveel 

kinderen zijn waar Janne mee kan spelen.

Zie je hoe ze met haar vriendjes danst en 

zingt? Juf Inge is een boek aan het voorlezen. 

Iedereen wil de plaatjes zien. Een paar kinderen 

maken kleurrijke tekeningen met waterverf

en viltstiften. En waarmee schildert Fleur?

Met haar voeten!

de tekening de houten blokken

de kleurpotloden

het prentenboek

het stokpaardje

de teddybeer

de emmer

het vormpje
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