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een pet vol poep 

ik loop op de weg.

ik heb mijn schep mee.

ik zoek en zoek en zoek…

daar zie ik wat.

poep op de weg!

de hoop is nog nat.

ik schep de poep op.

dan loop ik naar huis.

ik leg de poep voor de deur.

ik bel aan en dan ren ik weg.

ik kijk door de heg.

daar is pap al.

‘wie is daar?’ 

hij ziet me niet.

maar ik zie pap wel.

de poep zit op zijn schoen.

dat is leuk!

ik heb lol voor tien.

maar pap niet.

hij is boos!

‘van wie is die kak!’

maar ik geef geen kik.

ik zit hier fijn bij de heg.
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pap gaat weg.

en ik pak weer mijn schep.

ik tuur naar de weg.

daar is meer poep!

ik schep de hoop op.

waar zal ik de poep doen?

ik loop naar de tuin.

met de poep op mijn schep.

ik kijk om me heen.

en dan weet ik het.

daar is de pet van pap.

het is een pet voor de zon.

ik kijk of pap er is.

maar ik zie hem niet.

dat is top!

ik kiep de poep in de pet.

‘pap, kom je ook in de tuin?

dan gaan we met de bal.’

daar is pap al.

‘ik kom er aan!’

ik pak de pet en geef hem aan pap.

‘zet je pet maar snel op.

het is zo heet in de zon.’

maar pap is niet gek.

hij ziet de poep in de pet.
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‘ik geef de pet aan jou.

zet jij hem maar op.

is dat niet lief van mij?’

ik bijt op mijn lip.

ik wil die pet niet.

pap is boos.

‘ik zag je wel met die schep.

ik keek net door het raam.

er zit poep in die pet.

een pet vol poep!

en er zit ook poep aan mijn schoen.

was die poep ook van jou?’

ik zit in de tuin.

pap gaf mij sop en een doek.

hij zei: ‘die pet was al oud.

hij kan wel weg.

ik doe hem in de bak.

maar mijn schoen moet schoon!’

ik kijk naar de schoen van pap.

hij is heel vies.

de geur is niet fijn.

mijn neus doet er zeer van.

ik heb geen lol meer.

ik ben het zat.

geen poep meer voor mij!



7

wat doe jij?

er zit poep op je schoen.

wat doe je? kies maar.

• ik doe net of ik het niet weet.

• ik veeg het weg met een tak.

• ik mik mijn schoen op het dak.

er zit poep op je haar.

wat doe je? kies maar.

• ik veeg het af met een doek.

• ik was mijn haar.

• ik zet een pet op.

er zit poep op je wiel.

wat doe je? kies maar.

• ik rij door tot het weg is.

• ik gier het uit en zoek nog meer poep!

• ik rij met mijn wiel door een poel.
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soep voor jou

ik ben kaat de kol.

ik kook heel vaak.

daar ben ik dol op!

ik ben dus een kok.

kaat de kok.

ik maak vaak soep.

wil jij ook wat?

     ik pak mijn pan al.

     ik zet hem op het vuur.

     wat voor soep wil je?

     ik kies wel wat.

     ik kijk om me heen.

     wat zal ik in de pan doen?

daar is een peer.

hij ziet er rot uit.

ik por in de peer.

het sap is net pus.

de geur is muf.

dat is top!

ik ben gek op goor.

ik mik de peer in de pan.
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     ik pak een pot zout.

     die kiep ik om in de pan.

     ik neem ook wat wijn.

     die mag ook in de soep.

er moet nog wat bij.

wat zal ik doen?

ik loop naar de schuur.

ik zoek en zoek en zoek…

daar zie ik het!

een rat.

ik neem hem mee.

die kan ook in de soep.

     jam.

     ik hoor mijn buik al!

wat moet er nog meer bij?

wat is nog meer goor?

poep van een duif.

een tor uit de tuin.

een bel uit mijn neus.

een poot van een mug.

een sok met een gat.

een haar uit mijn kin.

en een luis van de poes.
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ik roer met een tak in de pan.

de soep is af.

zie je de rook uit de pan?

ruik je de geur al?

mmmmm!

     hier is de kom soep.

     ik geef hem aan jou.

     pas wel op.

     de kom is heet.

     leg dit boek maar weg.

     pak de kom aan.

     en neem dan een hap. 

hup!

pak hem dan!

toe dan!

de soep is voor jou.

     wil je niet?

     dat is ook niet lief...

     geef dan maar hier.

     dan eet ik de soep wel op.

     ik ben boos.

     heel boos!

     scheer je weg.

     lees maar weer door.

ik kook niet meer voor jou.

dag!



11

wat doe jij?

daar is kaat weer!

met haar soep.

jij wil de soep niet.

maar hoe pak je dat aan?

zeg je:

ik ruik een rot ei. 

is dat de soep?

weg met die kom.

geef maar aan de geit.

die soep is net pies!

dat is wel wat bot! 

of zeg je:

ik hoef geen soep.

mijn buik is al vol.

dan zeg je het lief!

dan is kaat niet boos.

en ook niet sip.

wat zeg jij?
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een scheet in een pot

wat voel ik in mijn buik?

ik weet het al.

het is er weer een!

en ik ruik ook al wat…

ik pak een pot.

hij is nog leeg.

ik hou de pot bij mijn bil.

en dan laat ik een scheet.

de scheet zit in de pot.

top!

ik doe de dop op de pot.

weer een pot vol!

het zijn er al heel veel.

een pot of tien.

ik wil er nog wel meer!

geen scheet is te vies voor mij.

ik ben dol op de meur!
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dus voel jij een scheet?

schaam je niet.

maar ren dan naar mij.

dan geef ik jou ook een pot.

hou hem bij je bil.

en laat de scheet gaan.

doe de dop weer op de pot,

en geef hem dan aan mij.

ik doe de pot in mijn kar.

is de kar vol?

dan kan ik op weg.

en ik roep: 

koop een scheet bij mij.

een scheet in een pot.

wie wil dat niet?

een scheet met de geur van ui.

of een scheet met de geur van vis.

heel vies!

en niet duur!

wat voor scheet wil jij?

ruik aan een pot

en kies maar een scheet. 



is de kar leeg?

dan ben ik rijk.

let maar op!

en dan vul ik weer een pot of tien.

doe je mee met mij?


