
kat

bas

bup

kom

dag!

ik ben                 .

en dat is                 .

bas is de baas.

en dit is                , de vis.

bup zit in een                .

ik ben kat.

en ik wil wat.

ik wil                en                 !

kat wil wat
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kip

kaas

boom

dag!

ik ben                 .

en dat is                 .

bas is de baas.

en dit is                , de vis.

bup zit in een                .

ik ben kat.

en ik wil wat.

ik wil                en                 !

 mag ik dat wel?

nee!

maar ik neem wel een hap.

een hap van de                .

daar is bas.

               is boos. 

nee, kat!

ik ren weg.

ik ren naar de                 .
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ik wil in de                .

ik kan het.

ik zit heel hoog!

daar is                .

nee,                !

dan hol ik weg.

ik ren naar het                 .

daar is een                 .  

een vaas met een                 .

boom

bas

kat

raam

in de boom
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ik wil in de                .

ik kan het.

ik zit heel hoog!

daar is                .

nee,                !

dan hol ik weg.

ik ren naar het                 .

daar is een                 .  

een vaas met een                 .

vaas

roos

boos

ik tik de                .

de vaas gaat om.

dat is nat!

baas                is heel                 .

nee,                 !

ik ren weer weg.
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daar is een                .

de                van bas.

wat zit daar in?

er zit heel veel in!

een                 .

een                 .

mag ik in de tas?

tas pen petgum
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een                 .

en ook nog een                .

ik wil ook in de tas.

pas ik er in?

maar daar is                .

nee,                !

kam bas kat
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baas                 gaat weg.

               gaat naar het koor. 

dag, bas!

ik pak wat ik wil.

ik eet wat ik wil.

ik hap in de                .

ik lik van de                .

ik neem wat                 .

dat kan.

bas

kip

jam

kaas

bas is weg
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baas                 gaat weg.

               gaat naar het koor. 

dag, bas!

ik pak wat ik wil.

ik eet wat ik wil.

ik hap in de                .

ik lik van de                .

ik neem wat                 .

dat kan.

wol

doos

jas

               is weg.

dan ben ik de baas!

ik pak de                .

ik zit in de                 .

ik lig op de                .

wat een lol!
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