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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

raam raam raam raam raam 
boot boot boot boot boot 
niet niet niet niet niet 
room room room room room 
boek boek boek boek boek 
tak tak tak tak tak 
sam sam sam sam sam 
mis mis mis mis mis 
rat rat rat rat rat 
noot noot noot noot noot 
meel meel meel meel meel 
lies lies lies lies lies 
dus dus dus dus dus 
teil teil teil teil teil 
buk buk buk buk buk 
nies nies nies nies nies 
bot bot bot bot bot 
doek doek doek doek doek 
haas haas haas haas haas 
moet moet moet moet moet 
bom bom bom bom bom 
pas pas pas pas pas 
sok sok sok sok sok 
kei kei kei kei kei 
ham ham ham ham ham 
kaal kaal kaal kaal kaal 
hier hier hier hier hier 
hen hen hen hen hen 
diep diep diep diep diep 
leest leest leest leest leest 
moes moes moes moes moes 
pest pest pest pest pest 
kraak kraak kraak kraak kraak 
diep diep diep diep diep 
dop dop dop dop dop 
leest leest leest leest leest 
lak lak lak lak lak 
keel keel keel keel keel 
pakt pakt pakt pakt pakt 
kruk kruk kruk kruk kruk 
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buk buk buk buk buk 
hok hok hok hok hok 
boek boek boek boek boek 
reis reis reis reis reis 
doen doen doen doen doen 
weg weg weg weg weg 
geit geit geit geit geit 
neus neus neus neus neus 
sis sis sis sis sis 
moes moes moes moes moes 
wal wal wal wal wal 
gek gek gek gek gek 
wit wit wit wit wit 
wiek wiek wiek wiek wiek 
bel bel bel bel bel 
paar paar paar paar paar 
reus reus reus reus reus 
mag mag mag mag mag 
haas haas haas haas haas 
beer beer beer beer beer 
lieg lieg lieg lieg lieg 
gaas gaas gaas gaas gaas 
kat kat kat kat kat 
gok gok gok gok gok 
wei wei wei wei wei 
boer boer boer boer boer 
wieg wieg wieg wieg wieg 
heus heus heus heus heus 
poel poel poel poel poel 
kies kies kies kies kies 
leg leg leg leg leg 
hoog hoog hoog hoog hoog 
laars laars laars laars laars 
kroon kroon kroon kroon kroon 
win win win win win 
bukt bukt bukt bukt bukt 
gaap gaap gaap gaap gaap 
nies nies nies nies nies 
trein trein trein trein trein 
bloem bloem bloem bloem bloem 
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bus bus bus bus bus 
lieg lieg lieg lieg lieg 
rat rat rat rat rat 
bek bek bek bek bek 
dag dag dag dag dag 
wel wel wel wel wel 
gaaf gaaf gaaf gaaf gaaf 
win win win win win 
gok gok gok gok gok 
laf laf laf laf laf 
rook rook rook rook rook 
beet beet beet beet beet 
pel pel pel pel pel 
bof bof bof bof bof 
weeg weeg weeg weeg weeg 
niet niet niet niet niet 
daar daar daar daar daar 
fel fel fel fel fel 
wieg wieg wieg wieg wieg 
piek piek piek piek piek 
tak tak tak tak tak 
nok nok nok nok nok 
piek piek piek piek piek 
ton ton ton ton ton 
teun teun teun teun teun 
lof lof lof lof lof 
roet roet roet roet roet 
hakt hakt hakt hakt hakt 
geef geef geef geef geef 
kaas kaas kaas kaas kaas 
kook kook kook kook kook 
reis reis reis reis reis 
wil wil wil wil wil 
deur deur deur deur deur 
graan graan graan graan graan 
dief dief dief dief dief 
broek broek broek broek broek 
friet friet friet friet friet 
glas glas glas glas glas 
gil gil gil gil gil 

 


