Woezel & Pi
p zijn
de vrolijkste
hondjes
die je kunt b
edenken.
Lach, leer en
speel met ze
mee, en ga
samen met
al
hun vriendje
s op avontu
ur
in de wonder
lijke
Tovertuin.

Feest in de Tovertuin
Woezel en Pip spelen met een bal.
‘Zeg, Woezel,’ zegt Pip ineens, ‘wat heb
jij vandaag een grote neus! En je staart is
ook veel langer geworden!
Hoe kan dat nou?’
Woezel begrijpt er niets van. Hij rent
naar de vijver en kijkt naar zichzelf.
‘O, Pip, je hebt gelijk! Alles aan mij is
veel groter vandaag!’ Woezel knijpt in
zijn neus. TOET! ‘Hé, wat gek, vandaag
zegt mijn neus toet! En gisteren zei hij
nog tuut!’
Pip weet het ineens. ‘Woezel, je neus lijkt
wel een feestneus. En weet je waarom?

Je bent vandaag jarig!’
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Kleurpret

Doolhof

De vriendjes hebben met witte verf gespeeld en zijn nu zelf helemaal wit geworden. Geef jij de vriendjes weer kleur door ze in te
kleuren?

Oh nee, Buurpoes is te laat voor school!
Help jij haar door de doolhof heen op weg naar haar klas?
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kleuren
Wat is
zo’n
kinder
kamer

GROOT
!

zoek de 10
verschillen
Bobba is jarig. De Eilandgorgels vieren feest. Wat denk je dat hij
van zijn vader cadeau krijgt?

s,
Nee jongen
r
ie
er wordt h
NIET op de
k
vensterban
gepoept!
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Fien en Teun
zijn
het vrolijkste
boertje
en boerinnet
je van
Nederland.
Ze beleven
van alles met
de dieren
op de boerd
erij.

Het pannenkoekenmonster
Fien en Teun spelen buiten in de zandbak. Ze bouwen samen aan het allergrootste
zandkasteel. Ineens horen ze luid geblaf.
‘Dat is Pim!’ zegt Teun en hij kijkt om zich heen.
‘Kijk uit!’ roept Fien en ze springt opzij. Met een grote sprong landt Pim de hond
midden in de zandbak.
‘Waf,’ blaft Pim. Het zandkasteel stort in elkaar en Pim verdwijnt tussen de zandkorrels.
‘Pim lijkt wel een zandmonster,’ zegt Teun.
Ze moeten zo hard lachen dat ze
niet doorhebben dat mama in de
deuropening staat. ‘Wat is er zo
grappig, jongens?’
Fien wijst naar Pim.
Nu mama ziet wat er aan de hand is,
lacht ze ook. ‘Kom maar snel naar
binnen. Het is bijna etenstijd en
jullie mogen kiezen wat we gaan
eten!’
‘Pannenkoeken!’ roepen Fien en
Teun in koor.
Als ze binnenkomen, zien ze dat mama
alle ingrediënten al op de keukentafel heeft gezet.
‘Mogen we helpen met bakken?’ vraagt Fien.
‘Natuurlijk,’ zegt mama. ‘We beginnen met het pannenkoekenbeslag.’ Ze zet de
beslagkom op de keukentafel.
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Fien en Teun mengen de bloem, eieren en melk door elkaar.
Mama kijkt in de kom: ‘Goed gedaan. Tijd om te bakken!’
Ze zet de pan op het vuur en laat een klontje boter in de pan glijden. Als de boter
gesmolten is, pakt Fien een grote lepel. Ze schept het beslag in de pan.
‘Mag ik zo de pannenkoek andersom gooien?’ vraagt Teun.
‘Dat mag,’ zegt mama. ‘Maar we doen het wel samen.’
Niet veel later kan de pannenkoek worden omgedraaid.
Mama gaat naast Teun staan. ‘Ik tel tot drie en bij drie gooien we de pannenkoek in
de lucht. Ben je er klaar voor?’
Teun knikt en pakt de steel vast.
‘Oké, daar gaan we. Eén… twee… drie…’
Terwijl ze de pannenkoek omhooggooien, niest Teun heel erg hard.
De pannenkoek vliegt door de lucht en landt midden in zijn gezicht.
Met grote ogen kijkt Fien naar Teun. ‘Gaat het?’
‘Ja hoor,’ mompelt Teun. Hij maakt twee gaatjes in de pannenkoek en
kijkt ondeugend naar Fien. ‘Pas jij maar op. Want ik ben nu een echt…
pannenkoekenmonster!’
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Zet een rondje om het
grootste en het kleinste dier.
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Hoeveel vlekken heeft elke
koe?
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