
Mijn mooie plekje 

 

Pippa heeft een eigen mand 

met een mooi gekleurde rand. 

Er staat een enorme t.v. 

net als op de kamer van een BV. 

Er is ook een grote, gele tafel 

voor elke kleine of grote wafel. 

En een mooi, groot raam … 

en een frietjeskraam! 

Ik heb een lekker zachte stoel, 

dat geeft een supergoed gevoel. 

 

Ella- 5A 

 

 

 

 

 



Mijn mooie plek 

 

Ik zit op mijn bed 

en heb veel pret… 

Op de tv 

zie ik een BV. 

Mijn oude pennenzak 

gaat in de vuilniszak! 

Op de grond valt mijn lamp, 

gelukkig is dat geen ramp. 

Ik ga door de deur 

en ruik een lekkere geur. 

Ik eet iets zoet… 

o, dat doet goed! 

 

 

Aaliyah – 5C 

 

 



Ik geef je nu een cadeau 

zei mijn papa… een bureau! 

Zet hem naast je fiets 

want daar staat nog niets. 

Toen ik naar boven ging, zag ik de kat, 

die zat zoals gewoonlijk op de mat. 

Zij sprong zonet  

richting het bed. 

Ze was bang 

dat zag ik aan haar wang… 

Ik kan niet veel meer verzinnen 

dus zal ik morgen opnieuw beginnen! 

 

Lucas -6B 

 

 

 

 

 

 



Naar buiten glip ik door de deur 

daar hangt een hele lekkere geur. 

O en kijk, daar is Fleur! 

 

 

 

 

 

 

 

En daar is mijn kat,  

liggend in het gras 

in plaats van op de mat. 

‘k Wou dat ik haar vriendje was. 

 

 

Maithe -4A 

 

 

 



 

Ik zit in mijn kamer, 

ik hoor iets … 

 

Wat is het? 

Is het de trap?  

 

Wat is dat? 

Is dat het bad? 

 

Of een rat … 

 

Nee, het is onze kat. 

Zo dat is dat… 

En nu naar dromenland,  

‘k Ben in mijn perfecte kamer beland! 

 

 

Robbe – 6B 

 



Mijn eigen plekje thuis… 

 

Met z’n twee  

op de PC! 

Mijn kamer is geen rommelboel 

er staat zelfs een relaxstoel. 

 

Met mij heb je beslist geen last 

Ook al kruip ik soms in de kast. 

Mijn deuren 

zijn in mooie kleuren. 

 

En wil je eens iets weten? 

In mijn kamer wordt niet gegeten. 

 

Pariz – 5B 

 

 

 

 



 

 

Miauw, miauw 

Wat is dat nou? 

’t Is de kat 

En weet je wat? 

Die zit te miauwen op mijn bed. 

Ze houdt zich niet aan mijn wet! 

 

 

Mirna – 4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Miauw,” zegt mijn kat… 

Kijk … de deur … 

Er is een scheur… 

Ik zie de mat,  

daaronder is het nat. 

Ik zie de rasbak,  

nee, ik bedoel de wasbak. 

Kijk nu, de kat…. 

Ze is helemaal nat! 

 

 

 

 

 

Killian Verhoeven – 4A 

 

 

 

 



 

 

 

Klap, klap, klap, klap! 

Kom, kom, kom, kom! 

Hol, hol, hol, hol! 

Kom heel snel uit je bed… 

De wekker liep af, zonet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lore 4-C 



 

 

Samen met z’n twee 

alles doet ze leuk mee. 

Hier in dit gedeelte van het huis 

- eigenlijk mijn eigen ‘droom-thuis’-. 

Samen met hondje Prutske op het bed. 

Dan hebben we heel vaak dolle pret! 

 

Xana -5B 


