
Deze week werkten we met heel de 
stam lucht rond gedichten. 

De kinderen lazen en schreven of 
typten hun favoriete gedicht(en) 
over of lieten zelf hun eigen  

poëzietalenten bovendrijven. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

De spechten, zwaluwen, eksters en 
boomklevers. 

 4 februari 2023 







 

Orkest 
 
Heb je geen trommel?  
Sla dan op je buik. 

Ik heb geen trompet.  
Vandaar dat ik mijn neus gebruik 

En we bezitten geen tamboerijn, 
maar we klappen in de handen,  
dat klinkt even fijn. 

Er zijn prachtige orkesten 

die spelen als de beste. 

Maar al die mooie instrumenten 

kosten een hele berg centen. 

Dus we maken muziek, zuiver en puur 

met wat we hebben gekregen, van moeder Natuur. 
 
auteur: Shel Silverstein   gekozen door Louise 

(Moe) 
 
 
Ben je moe? 
Heel erg moe? 
Doe dan vlug 
je oogjes toe. 
 
Doe dan vlug 
je oogjes dicht 
als je 
in je bedje ligt. 
 
Bedje zacht, 
bedje warm. 
Een knuffelbeer 
in elke arm. 
 
Nog heel even 
geeuwe-gapen 
en dan lekker 
drome-slapen. 
 
Ssssssssst!!! 
 
 
 
Mario Vangaever 
 
Gekozen door 
Liana 
 



 

Zullen we een bos beginnen? 

 
graaf dan een kuil 

en plant een boom 

voorzichtig 

naast de mijne. 

 
kunnen we elkaar 

uit de wind houden 

als het stormt 

 
of in de zondagzon 

samen zwijgen. 

 
en als ze ‘s avonds 

door de wimpers 

van hun twijgen 

naar elkaar kijken 

beginnen ze al 

op bos te lijken 

 
(Faap Robben) 

(Geike) 

 

 
gaatjes 

 
tanden poetsen  

met een lollie 

en tandpasta 

van hopjesvla 

 
uit de douche 

komt limonade 

en de zeep 

dat is een reep 

 
met chocomelk 

was ik mijn haar 

even soppen 

en weer klaar 

 
zo krijg ik gaatjes 

in mijn tanden 

in mijn hoofd 

en in mijn handen  

 
(Hans en Monique Hagen) 

(Carol) 

Superheld 

red iedereen 

vriend van ons 

strijd met veel monsters  

vriendelijk 

 

(Leon) 

Snoep 

lekker zoet 

slecht voor tanden  

mama smijt ze weg 

jammer 

 
(Leon) 

slaapliedje 

 
het schaap heeft 
slaap  

de koe is moe 

het varken doet  

zijn oogjes toe 

 

(Willem Wilmink) 

(Anna) 





roo  i  d  kleur va  d  liefd  

word  we  een  g eg .   

                                                             
                

ne ,va  he  leide  e  d  krach ! 

va  d  arbei . 

va  alle  wa  dwar  i  e  slech ! 

…oc , er word  zovee  g eg . 
 
Geert De Kockere 
gekozen door Berlijn 
 

hoedje 
 
 

druppel druppel 
op mijn kop. 

ik zet vlug mijn  

hoedje op. 
 

druppel,druppel 
op mijn hoed  

kopje droog  

zoals het moet  
 

de regen stopt  

dat is straf  

ik zet maar vlug  

mijn hoedje af. 
 

Mario Vangaever 
Gekozen door Heike 
 

Nieuweling 
 
Een gouden lokje op je 
wang. 
Ik blaas het weg 
En jij kijkt bang.  
 
ik lach zacht. 
Je fluistert en ik knik. 
Daar had je op gewacht. 
 
 
Greet van Esch 
 
OTTO 
 







Afscheid  
Dag zee. 
Je was van mij.  
Voor veertien dagen. 
En Ik van jou . 
Dag zee. 
 
De wind neemt al mijn vragen. 
En geheimen met zich mee. 
 
Dag zon dag strand. 
Dag schelpen in het zand. 
Ik moet nu gaan. 
Dag Meeuwenlaan. 
 
Dag lief vakantieplekje. 
Je bent nu weer van anderen. 
En wachten tot ik kom. 
Straks ga ik  
stom. 
 
 
Andre Sollie 
gekozen door Mehmet 
 



twee kleine kikkertjes. 

twee groene dikkertjes. 

vieren samen. 

poot in poot. 

bruiloft in de kikkersloot. 

groen zijn de lissen . 

goed zijn de vissen. 

rood zijn de rozen. 

alle bruidjes blozen. 

 
(Paul de Becker) 

(Amira)   

Winter 

 

wat koud 

het sneeuwklokje valt 

de egel gaat slapen 

welterusten 

 
(Meester Steef) 

(Romi) 

in dit gedicht  

is geen werkwoord 

te veel  

neem er iets af 

dan is het  

niet meer heel 
 
(Romi) 

telefoon 

 
dag meneer,  

het is uw schuld 

dat de baby nu brult 

 

(onbekend) 

(Lowie V) 

sorry 

 

sorry voor dat dat ja je weet wel 

het spijt me dat dat ja je weet wel 

maar nu nu is het jouw beurt 
 

 

 
 

roosjes 

 

roosjes zijn rood tulpen zijn blauw 

ik ben mooi  

en jij niet 
 

 
 

blauw kontje 

 

er was eens een blauw kontje 

hij was verliefd op een rood kontje 

5 jaar later was er een paars kontje 

het paars kontje was verliefd op een wit 
kontje 

5 jaar later was er een lichtpaars kontje 

en toen stierf die 

 

(Remi) 









ik kies een paars montuur 
of nee, een ronde, donkerblauw 
nee toch maar niet ovaal met goud 
nee net een schooljuffrouw 
een bril een  bril 
wat moet ik nou 
twee rondjes op je neus 
mijn moeder zegt 
went wel gauw 
straks vind je t grappig heus 

(onbekend) 

(Lowie V) 

         lui  

         ik lig even stil 

         ……… 

         in afwachting van niets  

         dat komen gaat  

 

         (anoniem)  

         (Inaya) 

 Snelheid 

 
Als ik het woord 

brood 
lees                                     
                                             

hoe snel ga ik dan  

van de eerste  

naar 

de tweede o? 

 
en als ik het schrijf? 

 
( K.Schippers) 

(Sem) 
Daar buiten op het feest 

 
daar buiten op het feest 

word ik ineens een beest 

met strepen op mijn wangen 

 
je kan me toch niet vangen 

dan brul ik met mijn tijger-
kop 

en eet je in een hap op! 

 
(Miep Diekmann) 

(Geike) 

  Struikel ik over mijn veter, 

  Val ik omhoog! 

  Voel mij meteen huizenhoog, 

  Hoger nog, niet overdreven 

  Bomenhoog, kerktorenhoog 

  Boven de wereld verheven. 

  Zweven en zweven en zweven 

  Tot ik niet hoger meer kan… 

  En word daar misselijk van, 

  Zodat ik over moet geven. 

  Val dus weer diep, 

  Jammer dan, 

  Dat valt me tegen. 

 
   (Shel Silverstein) 

   (Ruben)  











twaalf 

 
spijtig 

er rijmt niets op twaalf 

ik hou niet van elfgedichten  

dus schrijf ik een twaalfje 

een twaalfje heeft geen twaalf woorden 

maar twaalf gevoelens 

gevoelens voor haar 

gevoelens voor hem 

gevoelens voor mijn allerliefste oma 

maar vooral gevoelens 

voor jou 

 

(Oskar) 
 
 

blind  

mijn verre grootovervader is blind 

nou ja, 

soort van 

hij ziet niets maar kan alles zien 

als ik kom kan hij mij goed zien 

door zijn hart en ziel 

 

(Oskar) 

Lieke 







lieve juf 

 
kunnen baby’s al lezen? 

loopt een boek altijd af? 

hoeveel bladzijden zijn er? 

waarom bestaat straf? 

 
(Mary Heylema) 

(Geike) 

 

 

                                   

Winterochtend 

 

Ik loop naar buiten en zie meteen 

dat ik besta: mijn adem is een wolk. 

 

De deur van de schuur snurkt nog 

en mijn fiets heeft geen zin om mee 

te gaan.  

het wiel sleept een beetje 

en de ketting hoest, maar het moet. 

 

School bestaat ook in de winter als 

het guurt en de dag lekker uitslaapt 

onder een deken van nacht en mist 

en dauw.  

 

Dan zie ik jou net zo dapper 

als ik, het schoolplein op gaan.  

je zwaait, en heel, heel de wereld wordt 
wakker. 

                         

(Ted van Lieshout) 

(Cihan)  

stukje 

 
soms 

zo erg lachen,  

dat ik denk: 

ik kom niet meer bij! 

straks barst ik nog  

en lig ik 

als een puzzel  

op de grond,  

maar welk stukje 

is dan nog 

het meeste mij ? 

 
(Theo Olthuis) 

(Anna) 

licht 

 
de sneeuwvlok 

valt zo licht en zacht 

nog lichter dan de 
dichter dacht  

 
(Hans Hagen) 

(Anna) 







ziek  

 
ik wil 

mijn laarzen aan 

mijn rode jas 

stampen in een plas 

maar 

ik ben ziek 

sta voor het raam 

mijn pyjama aan  

ik mag niet naar buiten 

mijn neus plat op het glas 

de druppels op de ruiten 

ik wou 

dat ik al beter was 

 

(Hans en Monique Hagen)    

(Carol) 

 

Vriend 

heel leuk 

samen veel spelen 

hij moet naar huis  

jammer 

 

(Leon) 

Bos 

kom vrienden 

egels en uilen 

en nog veel meer  

Leuk 

 

(Leon)  

Lekker zacht 

en lekker lui,  

met mijn neus 

in mijn mama’s trui. 

Met mijn hand  

op papa’s arm. 

Fijn hé baby, 

lief en warm. 

 
(Mieke van Hooft) 

(Carol) 

 Lui 

 
Ik ben lekker lui vandaag, 

ik heb een slome bui vandaag; 

denk maar niet dat ik iets doe, 

ik ben liever lui dan moe. 

 
Lekker liggen op mijn bed, 

met geen mens die op me let; 

alles wat ik anders moet, 

gaat vandaag niet door 

net goed 

 
(Nannie Kuiper) 

(Nour) 







glas  

mooi glas 

oeps het valt  

mama is heel boos 

glasscherven 

 
(Leon) 

 MADONNA 

 
 
‘T is zo’n jaar of wat geleden, 

 dat m’n pa voorgoed verdween. 

Mama heeft een vriend gevonden, 

want alleen is maar alleen. 

 
Met een cola in m’n kamer; 

Madonna staat zo hard als ‘t kan. 

Mama is toch weer gaan ‘praten’, 

lekker naar die andere man. 

Ze noemt het ‘eenzaamheid verdrijven’. 

Vergeet ze dat ik hier ben. 

met m’n tranen in m’n kamer 

ben ik Madonna's grootste fan. 

 
(Sven Ornelis) 

(Nour) 

 

Skateboard 

houten plank 

met vier wielen  

en een stukje griptape  

prachtig (skateboard) 

 

(Tijs) 

 

Klok 

 
de klok tikt altijd verder 

hij tikt maar verder en verder 

wanneer stopt hij 

hij stopt op het einde van zijn le-
ven 

zoals iedereen stopt op het einde 
van het leven 

 
(Franne) 

 

Vriendschap 

 
vriendschap kan kapot 

nooit is het voor echt 

want vriendschap 

groot of klein 

er kan er nooit genoeg zijn 

 
(Franne) 









Varkensliedje 12 

 

Er was eens een varken in Uffelen, 

Dat wou al jd aan iedereen snuffelen. 

Hij kreeg vaak op z'n kop 

Want hij hield maar niet op, 

In de hoop dat het uitliep op knuffelen. 

 

Rudy Kousbroek 

Gekozen door Jef 

Ik voel me… 

 

Ik voel me 

zonnegoed 

pasta met spek en spinazie 

macaroni 

lasagne 

 

Ik voel me  

rood 

aardbei 

zeeblij 

een schoen 

voetbalblij 

legoblij 
 

 

 

Ik voel me 

groen 

donkerpaars 

pimpelpaars 

brrr, paars 

 

ik voel me  

licht 

licht blauw 

bomentrots 

ik voel me 

een kat 

een donkerblauwe  

vogel 

 

De eksters 



Foert  
 
Denk je dat ik huiswerk maak? 
Vergeet het maar, ik staak! 
 
Moeilijke lessen leren? 
Weg ermee, spelen! 
 
En van alle rekentaken 
zal ik er niet één maken! 
 
dan nog bordrijen onthouden? 
Nee, het is veel en veel teveel  
 
Weet je wat ik doe ? 
ik gooi alle boeken toe! 
 
 
Tine Van Remoortere, Oostende 
10 jaar 
gekozen door Oskar C. 
 



Honden 

 
honden blaffen 

luid en stil 

bijt nou niet in mijn bil 

want anders is het stil 

stil is soms fijn 

maar niet bij dit festijn 

 
(Franne) 

verjaardag 

 
ik ben jarig  

het is feest 

 
eerst pakjes 

dan zingen 

taart 

nog wat spelen 

 
nu zwaai ik jullie uit 

‘dag  

tot de volgende’  

 
(Paulien) 

vriendinnen 

 
die vriendinnen  

waarvan je snel wist  

dat één dag niet praten  

maakt dat je ze mist 

 
die vriendinnen  

die nooit zullen gaan  

en steeds vastberaden 

naast jou blijven staan 

 
(Smooj)  

(Inaya) 

kijk eens daar  

links in de hoek  

verscholen bij de treurwilg 

zit een meisje in de wind  

 
en kijk daar  

allemaal bloempjes bij elkaar 

 
of daar 

een klein jongetje op de schom-
mel 

als je goed luistert 

zit hij stil te zingen  

 
kijk daar  

een vogel 

hij maakt muziek 

 

luister maar 

 
(Paulien) 



Mijn hersens zijn zoek 
 
Waar is mijn broek!? 
Waar is mijn boek!? 
En dat doek van de poppenkast? 
En wa… waa… waar is mijn pen gebleven  
En waar is mijn toets van zeven? 
Waar is mijn pen en mijn doek en toets en boek? 
 
Ja!Ja! mijn hersenen zijn zoek! 
Zijn ze nu bij poppenkast morgen, 
Of bij mijn zorgen over ons konijn ? 
Waar zouden ze toch zijn!? 
 
Tinne Avermaete, Leuven 
11 jaar 
Gekozen door Siebe 

ijstijd 

 

jij en ik, 

stilte 

na de storm. 

ik en jij, 
 

steeds vaker nu 

dan wij. 

verzwegen en door  
 geslikt tot niets 

 

nog verder raakt 

dan denken 

en ik stik  
jij en ik ? 

 

Barbara Goethals.  
gekozen door RYAN   
 

(voor hem) 
   
 
Hij staat te praten 
bij het fietsenrek. 
(Mijn hart springt op, 
 zijn stem is echt te gek!) 
 
ik zoek koortsachtig  
naar mijn fiets 
(Als hij lacht, dan… dan… 
dan zeg ik iets!) 
 
Nu hij kijkt, 
sla ik mijn ogen neer. 
(Tussen haakjes 
durf ik zoveel meer…) 
 
 
 
schrijver niet gekend 
gekozen door Liana 
 

kleuren ? 
Geel is een banaan 
rood is een tomaat 
zwart is een merel 
en blauw soms de hemel 
grijs is mijn oma 
en bruin chocola 
vies is een hondenpoep 
op mijn stoep ! 
 
anoniem 
Gekozen door Juliette 
 



mensen 

 
interessant of niet 

sommige zijn verliefd  

en  

sommige niet 

 
(Veysel) 

geloof in jezelf   

 

een spiegel is niet alleen 
een reflectie. 

 

durf jij verder te kijken? 

    

(anoniem)  

(Inaya) 

Ochtend 

 

Vanochtend was de wereld 

weer erg goed begonnen 

met blauwe lucht en hier en daar        
een wolk van zelfgesponnen            
suiker, en in haar schaduw             
op de grond een koe, maar als         
altijd hield ze het voor bekeken      
toen ik onder haar door reed,          
over haar heen, en hoorde             
dat er vandaag geen doden            
maar wel een paar gewonden        
waren, en dat we mochten hopen     
dat de hemel op zou klaren. 

 

(Bart Moeyaert) 

(Hannah) 

 

 

 

vriend/in  

 

samen leuke dingen doen 

elkaar helpen als het nodig is  

naar elkaar luisteren zonder oordelen 

lachen tot tranen over je wangen rollen 

geven zonder nemen  

meer dan woorden kunnen zeggen 

 
(anoniem) 

(Inaya) 



This varkentje 

 
'There was this varkentje from Holland, 

and this varkentje had a dream. 

He wanted to be a turnkampioen, 

but zijn voetbalvarkentjesteam 

said: "What? That is for whatjes! 

You slingert alleen maar wat rond, 

and then do you zeker een badpakje aan 

and then everyone kijkt naar je kont." 

"Ha ha ha ha ha ha ha," 

Ze lachten long en breed. 

But people, 

ze knorden wel different 

toen varken zijn oefening deed. 

Want hij won dus a golden medaille. 

Zijn dream carne hartstikke true. 

So I say to you: Beste childeren, 

if varken het kan, 

why not you? 

 
I say: Blijf in jezelf believen. 

I say: 'The world will giggle misschien, 

but I say: Just follow the varkentje, 

let the world your kontje maar zien. 

Let varkentje be your voorbeeld! 

Let varkentje be your man! 

Oh, I say to you, 

heel mijn biggetjesland: 

You 

oinksolutely 

can!' 

 
Edward van de Vendel 

 
Ik juich voor jou 

Querido, 2013 



Koek 

heel lekker 

zo lekker zoet 

zo oneindig veel kruimels 

Koek 

 

(Tijs)  

 

Enge droom 

 
Ik droomde, o, ik droomde zo 

van dingen die niet kunnen. 

Van zeven koppen op één nek. 

Van zeven benen, en zo gek 

die benen gingen rennen. 

 
Ik droomde, o, ik droomde zo 

van wat ik niet kan zeggen. 

Er was van alles over dood. 

Mijn kleine broertje was er ook 

het is niet uit te leggen. 

 
Ik droomde, o, ik droomde zo 

dat ik niet verder sliep. 

En alles duurde ook zo lang  

ik was opeens geweldig bang 

en ik hoorde dat ik riep. 

 
Toen was het weg,  mijn moeder kwam. 

Ik mocht bij haar op schoot. 

Dat was zo warm, dat was zo fijn 

ik werd gewoon een beetje klein. 

En toen was ik weer groot. 

 
 
(Johanna Kruit) 

(Servaas) 

ijs 

 
fris 

maar lekker  

in vele smaken 

met een topje slagroom 

smakelijk! 
 
(Jeanne) 

Tuinschilderij 

 
Ik ben het midden. 

Het midden van een 

prachtig tuinschilderij. 

 

De lijst om mij  

is een hoge bomenrij. 

 

Onze poes kijkt vanaf zijn buik 

naar een vogel in de struik. 

 

Mijn bal lijkt een snoepje 

op het garagedak, 

die grijze stip 

is onze vuilnisbak. 

 

Tussen twee witte lijntjes van was 

hinkelt het tuinpad 

door het gras. 

 

En  helemaal in het midden  

van dit prachtige schilderij 

daar heb je mij, zonder jas. 

 

Bijna niemand kan dit zien, 

alleen de vogels en de zon  

en de mensen  

in een luchtballon. 

 

(Jaap Robben) 

(Tijs) 



Varen 

 

We bouwen aan een boot 

Onze handen zijn rood 

Is hij klaar? 

Maken we en mooi gebaar. 

Is hij klaar? 

Dan gaan we spelen. 

Er fluiten vogels 

We varen weg van de speelplaats 

Rust en vrede 

Geen gevecht  

Misschien wordt het echt? 

We worden aangevallen! 

Terug naar school. 

Zijn we aangekomen schrikken we. 

De school is weg! 

 

Anoniem 

Gekozen door Lukas 

 speel 
 
 

ik zit me voor het raam   

onnoemelijk te vervelen. 

ik wou dat ik twee hondjes was. 

dan kon ik samen spelen. 
 

Godfried Bomans                  

gekozen Camille 

KRAANTJE 

Open open 

kraantje open 

hopen water 

laten lopen 
 

                                                           

beetje warm, 

beetje koud, 

beetje spatten, 

beetje… 
 

STOUT! 
 

Nannie Kuiper 
Gekozen door Guust Storm Vdk 



 

Een beker 

 
ik zit hier in een rek en roep 

‘koop me, koop me, ik wil hier weg’ 
 
eindelijk  

ik ben gekocht  

maar huh! ik word nat  

ieuw! 

iemand likt aan mij 
 
en nu roep ik  

‘ik wil weg  

terug naar dat rek’ 
 
(Paulien) 

                             ik zwem 

echt heel graag 

    dan zwem ik vrij 

als een vogel in de lucht. 

er is wel één probleem 

 ik moet dan wel kunnen zwemmen 

als een vis in de zee 

 dus als ik zwem dan hoor je: 

 ik zit in het water water water water water water water 
water water 

 

(Ella) 
 

Ella 

 
Maandag 

vind ik echt geen toffe dag  

want het is net weekend geweest  

waarom kan ik niet nog wat in mijn bed blijven 

zo lekker warm, knus en ook zacht  

maar ja  

als het maandag geen school was  

dan ging ik dat ook van dinsdag zeggen 

 
(Ella) 

Sneeuwman  

 
sneeuw  

meestal wit  

een hoed erbovenop 

met een wortel erbij  

perfect! 

 
(Jeanne) 





Miereneter 
 

‘een echte miereneter,’  
zei de man van de dierenwinkel  

tegen oom Bart. 
 Maar toen hij thuis kwam  

en mijn tante riep  
-een schat van een vrouw  

ze heette Miep-  
bleek dat het geen miereneter 

maar een Miepeneter was. 
 

Mijn arme oom Bart  
is nu gek van smart 

 

Geschreven door? 

Gekozen door Nand 

Stelen 
 
Kijk, 
daar hupt ze weer! 
Met haar vlechten 
op en neer. 
 
Wat lacht ze mooi 
haar strikjeslippen 
in de plooi. 
 
Hoe zou ze heten? 
Ziet ze mij nu staan? 
Ik kan haar niet vergeten. 
Zou ze al met iemand gaan? 
 
Ach, 
‘t kan mij niet schelen, 
vannacht ga ik 
haar zoenen stelen. 
 
anoniem, gekozen door Heike 
 

Lijmen 
Ik had drie beestjes, 
drie beestjes van steen. 
Een vogeltje. 
Een veulentje. 
Een varkentje. 
 
Ze zijn gevallen. 
Ze braken stuk. 
Ik heb ze gelijmd. 
't Is bijna gelukt. 
 
Ik heb drie beestjes, 
drie beestjes van steen. 
Een volentje. 
Een veukentje. 
Een vargeltje. 

Joke van Leeuwen 

Gekozen door Alexander 



 

Parels  

 
klein maar fijn  

in allerlei kleuren 

groen, blauw, rood en nog meer  

maak er een ketting of armband van 

wat is het fijn  

met parels bezig zijn 

 
(Jeanne) 


