
Toen we in het water hadden 
gesprongen moesten we ‘vissestaarten’.





Ik weet niet meer waar de waterval is. Hij is wel in 
Frankrijk. Ik had gezwommen. Er zaten geen stenen. Ik 
kon eraf glijden. Helemaal zo met een bochtje.

Bram



Het was ‘s avonds bij oma. Ik vroeg: ‘Mag ik een bak met water?’ 
Toen ging ik met mijn handen in het water. Ik deed water op mijn 
benen, op mijn armen en op mijn gezicht. Er was een matras. Toen 
ging ik er op liggen.
Toen moest ik ineens gaan eten. Dat moest van oma omdat het 
avond was. Papa en mama waren er ook.

Elise



Ik was bij mijn buurmeisje. Toen gingen we met de pomp water 
erin doen. We gingen de ballon eraan doen en er water in 
pompen. Toen gaf het buurmeisje de ballon aan mij en ik ging 
hem gooien. Het lukte niet. Toen probeerde ik het nog een keer 
en toen kwam er een plas water uit. Toen vroeg ik of ik er nog 
een mocht en dat mocht niet.

Eloize



Mama en ik gingen naar het zwembad. Toen moest ik mijn bikini aandoen. Toen 
ging ik in het water springen. Toen we in het water hadden gesprongen moesten 
we ‘vissestaarten’. Dan moet je met je benen in een rondje en dan weer naar 
binnen en daarna doorzwemmen.
Toen gingen de fonteinen aan. Dan moet je een kommetje maken met je handen. 
Dan doe je je handen een beetje omlaag en dan komt er een waterval. Toen zei 
de juffrouw: ’Omkleden!’
Toen gingen mama en ik weer terug naar huis.

Fenna



Ik was met Tobias naar het bos.

Mama ging in huis de plantjes water geven.

We gingen vissen. We hadden drie kikkers gevangen. We moesten 
sluipen. We gingen toen heel voorzichtig het schepnetje in het water 
doen. Langzaam gingen we bewegen naar de kikker. Hij sprong niet 
weg.

Florian



Bij de film van Woezel en Pip.

Toen gingen ze ijsklontjes met elkaar gooien en toen vielen ze allemaal 
kapot. Toen gingen alle lampen uit omdat ze zo hard hadden gegooid. 
Toen gingen we met de trein naar huis. De auto stond bij het station en 
toen gingen we naar huis, koffie drinken. Ik ging naar de speeltuin. Toen 
mocht ik een waterpistool en ik mocht een ijsje eten.

Jasmijn



Thuis ging ik water drinken in de woonkamer.

Ik loop gewoon naar de keuken, dan doe ik de kraan aan, glas eronder, 
want anders kan ik niet drinken. Want je kunt niet met je hoofd onder 
de kraan. Het kan wel, maar dan valt het water op je hoofd.

Ik heb in de tuin ook een watertafel met poten en een waterbaan.

Jip



Dit is thuis in de tuin. Ik 
was een visspel aan het 
spelen. Toen probeerde 
ik een vis te vangen. Ik 
ging zo zwaaien. Ik had 
er één gevangen. Mijn 
zusje had er ook één. 
Het waren bij elkaar vier 
visjes. Toen ging ik zo 
door en toen had ik er 
drie gevangen.

Na het visspel ging ik 
fietsen, een klein stukje 
op het pad en toen door 
het gras en tussen de 
twee bloempotten door. 
Toen maakte ik een 
rondje, weer tussen de 
twee bloempotten door. 
Toen ging ik weer over 
het gras en over het 
paadje en toen remde ik. 

Toen ging ik ook nog op 
straat met mijn helm op, 
heen en weer. Ik maakte 
een bocht toen ik aan 
het einde was.

Veerle



Bij zwemles toen ging ik zwemmen. Toen ging ik op mijn buik naar de 
muur drijven. Toen ging ik naar het diepe. Ik sprong in het water en de 
juffrouw ving mij op. We gingen weer naar het gewone badje. We 
moesten twee keer op de buik onder de mat door en ook twee keer op 
de rug. Toen mochten we op de mat spelen.

Lucy



Thuis had ik een vissenkom op mijn kamer. Er was een zwarte vis en 
twee goudvissen. De zwarte vis ging dood omdat hij te weinig eten 
kreeg. De zwarte vis ging heel langzaam bewegen en de goudvissen 
gingen heel snel.

De goudvis sprong eruit en toen ging hij dood.

Toen was er nog maar één vis en die ging vanzelf dood omdat hij zijn 
moeder kwijt was.

Rein



Ik was met oma bij de vijver. Toen zag ik allemaal vissen. Toen ging ik er 
omheen lopen. Ik liep op de stenen. Ik zag ook een kikker. Toen zei 
oma: ’We gaan een broodje eten.’

Het was lekker weer, ik ging buiten eten.

Toen mocht ik verder spelen.

Thijmen
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