
K-k-koud
Tijl Damen & Max Velthuijs

Ik k-k-k-k-klapper
Met mijn t-t-t-t-tanden
Heb bevroren h-h-handen
En een pegel aan mijn neus

Ik trek mijn muts over mijn oren
Maar ik voel me zo bevroren
Als een sneeuwpop zonder kleren
In een bad met klontjes ijs
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Sneeuw
Jet Boeke & Arthur van Norden

Dikkie Dik wandelt door de sneeuw.

De slee begint te glijden.

Dikkie Dik heeft koude pootjes.
Daarom springt hij boven op de slee.
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Te laat!
De slee botst tegen een steen en valt om.

Dikkie Dik zit onder de sneeuw  
en is helemaal wit.

Arme Dikkie Dik, nu heeft hij weer 
koude pootjes.

Dikkie Dik, waar ben je?
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Hoera, sneeuw! 
Selma Noort & Tineke van der Stelt

Roel kijkt slaperig rond. Het is al licht buiten, 
lijkt het wel. Maar Noor slaapt nog, dat hoort  
hij aan haar adem. En dan hoort hij buiten een 
kind schreeuwen: ‘Mama! Ik maak een sneeuw
bal!’ 
Een sneeuwbal? 
Roel springt uit zijn bed. Hij rent naar het raam 
en trekt het gordijn opzij. O! Alles is wit. De 
bomen, de auto’s, de straat! 
Roel kijkt om. Hij wil schreeuwen: Noor, 
sneeuw! Maar hij doet het niet. Hij stopt net op 
tijd. Er is een plannetje in zijn hoofd gekomen, 
een gemeen klein plannetje. 
Roel trekt de raamknop naar beneden en duwt. 
Het raam schiet open. Sneeuw schuift weg en 
valt in de dakgoot, bijna in zijn nek! Roel steekt 
zijn hoofd de koude buitenwereld in. Hij haalt 
diep adem. Alles ruikt anders, naar winter en 
naar sneeuw. Alles klinkt anders. En alles ziet 
er anders uit. Het is fantastisch dat het echte 
sneeuw heeft gesneeuwd, en geen natte 
sneeuw! 

Hij kijkt weer om. Noor beweegt onrustig onder 
haar dekbed. Ze begint wakker te worden. Hij 
moet snel zijn! 
Roel pakt een handvol ijskoude sneeuw van de 
dakpannen onder het raam. Hij kneedt er een 
balletje van. Met het balletje sluipt hij naar 
Noors bed. 
Noors mond staat een stukje open. Zal hij het in 
haar mond stoppen? Of in haar oor? Nee, toch 
beter in haar warme nek zodat het over haar rug 
glibbert... 
Roel stopt het sneeuwballetje in de kraag van 
Noors pyjama, tegen haar rug. 
Noor verstijft. Ze geeft een gek kreuntje. En dan 
schiet ze overeind. 
‘Aaah!’ Ze kronkelt en draait haar armen naar 
achteren en probeert dat koude achter uit haar 
pyjama te halen. ‘Roehoel! Mama! Máááma!’ 
‘Sneeuw!’ roept Roel. Hij laat zich achterover 
op zijn bed vallen en trappelt met zijn voeten in 
de lucht van plezier. ‘Er zit een sneeuwbal in je 
nek, haha!’ 
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De deur gaat open. Papa en mama komen 
binnen. Mama in haar nachtpon, en papa in zijn 
pyjama. ‘Hé, doe dat raam dicht, het wordt hier 
ijskoud!’ roept mama. 
Papa stapt al naar het raam. Mama buigt zich 
over Noor heen. ‘Wat is er?’ 
‘Roel heeft een sneeuwbal in mijn nek gedaan,’ 
jammert Noor. 
‘Het was maar een piepklein miniballetje en hij 
was niet zo koud!’ roept Roel. 
Mama moet lachen, Roel ziet het aan haar 
gezicht. 
‘Kom maar.’ Ze trekt Noor tegen zich aan zodat 
ze onder haar pyjamajasje kan voelen. ‘Dat 
sneeuwballetje is al helemaal gesmolten,’ zegt 
ze. ‘Ik voel alleen nog maar een beetje nat.’ 
En dan ziet Roel het. 

Papa heeft het raam dichtgedaan. Maar eerst 
heeft hij daar iets gedaan. Een sneeuwbal 
gemaakt. Heel stiekem, toen mama met  
Noor bezig was. En papa’s sneeuwbal is  
géén minisneeuwballetje.
Papa laat de sneeuwbal aan Roel zien en legt 
zijn vinger tegen zijn lippen. 
Ssst! 
Roels ogen worden groot. Wat gaat papa doen? 
Die grote sneeuwbal ook bij Noor in haar nek? 
Wat zal Noor kwaad zijn als papa dat doet... 
Maar papa laat de sneeuwbal achterin mama’s 
nachtpon glijden. 
Mama schiet overeind. ‘Hè, nee toch!’ roept ze. 
Ze springt op en begint te kronkelen. ‘O, koud! 
Oei! Aaaah! Akelige man!’ 
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Mama trekt aan de deurknop. ‘Helden op 
sokken! Kom eruit als jullie durven, dan zal ik 
jullie inpeperen!’ roept ze. 
Papa en Roel gaan op de rand van het bad 
zitten. Ze kijken naar elkaar. Ze lachen en 
wachten tot ze mama’s voetstappen weg horen 
gaan. 
Ze lachen tot ze haar tegen Noor horen zeggen: 
‘Kom Noor, wij gaan lekker beschuitjes met 
kaas eten en een kopje thee drinken en die twee 
akelige mannen daar, die krijgen niks, dat zal ze 
leren!’

Papa lacht. Roel lacht ook. Dat papa dat durft 
bij mama! 
Noor lacht maar een heel klein beetje. ‘Papa!’ 
roept ze. ‘Je bent gemeen!’ 
‘Wacht maar, ik krijg je wel!’ Een stuk sneeuw 
valt onderuit mama’s nachtpon op de grond. Ze 

bukt zich en raapt het op. Ze wil het naar papa 
gooien! 
‘Gauw Roel!’ Papa grijpt Roels hand en sleurt 

hem mee de badkamer in. Deur op slot. Bonk, 
doet de sneeuwbal tegen de deur. Haha! 
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Kusjes van de musjes 
Ted van Lieshout & Sieb Posthuma 

Dit zijn de groetjes 
van de voetjes 
van de spreeuw

Dit zijn de kusjes 
van de musjes 
in de sneeuw 



IJspret 
Saskia Halfmouw 
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