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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

weg weg weg weg weg 
zit zit zit zit zit 
dak dak dak dak dak 
sop sop sop sop sop 
weer weer weer weer weer 
bal bal bal bal bal 
tik tik tik tik tik 
daar daar daar daar daar 
val val val val val 
schop schop schop schop schop 
hoog hoog hoog hoog hoog 
zak zak zak zak zak 
vuur vuur vuur vuur vuur 
wek wek wek wek wek 
gat gat gat gat gat 
huis huis huis huis huis 
schaar schaar schaar schaar schaar 
kook kook kook kook kook 
lig lig lig lig lig 
haag haag haag haag haag 
reus reus reus reus reus 
zei zei zei zei zei 
voet voet voet voet voet 
saus saus saus saus saus 
boog boog boog boog boog 
wiel wiel wiel wiel wiel 
kar kar kar kar kar 
bijt bijt bijt bijt bijt 
muis muis muis muis muis 
sap sap sap sap sap 
gauw gauw gauw gauw gauw 
ham ham ham ham ham 
snel snel snel snel snel 
bak bak bak bak bak 
ziek ziek ziek ziek ziek 
kuur kuur kuur kuur kuur 
schop schop schop schop schop 
krijg krijg krijg krijg krijg 
hark hark hark hark hark 
stoep stoep stoep stoep stoep 
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bos bos bos bos bos 
schip schip schip schip schip 
uil uil uil uil uil 
weet weet weet weet weet 
dag dag dag dag dag 
ziek ziek ziek ziek ziek 
maan maan maan maan maan 
bel bel bel bel bel 
koek koek koek koek koek 
zout zout zout zout zout 
vaag vaag vaag vaag vaag 
tol tol tol tol tol 
raak raak raak raak raak 
gif gif gif gif gif 
pauw pauw pauw pauw pauw 
bel bel bel bel bel 
vies vies vies vies vies 
jas jas jas jas jas 
koek koek koek koek koek 
tok tok tok tok tok 
ach ach ach ach ach 
jeuk jeuk jeuk jeuk jeuk 
lijf lijf lijf lijf lijf 
kou kou kou kou kou 
neer neer neer neer neer 
toch toch toch toch toch 
jij jij jij jij jij 
mug mug mug mug mug 
deuk deuk deuk deuk deuk 
last last last last last 
pet pet pet pet pet 
lach lach lach lach lach 
touw touw touw touw touw 
jaar jaar jaar jaar jaar 
krijs krijs krijs krijs krijs 
tot tot tot tot tot 
wast wast wast wast wast 
fout fout fout fout fout 
brug brug brug brug brug 
plat plat plat plat plat 
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boot boot boot boot boot 
zin zin zin zin zin 
kous kous kous kous kous 
pech pech pech pech pech 
leg leg leg leg leg 
waar waar waar waar waar 
fel fel fel fel fel 
doek doek doek doek doek 
bank bank bank bank bank 
zaag zaag zaag zaag zaag 
tas tas tas tas tas 
been been been been been 
vier vier vier vier vier 
deuk deuk deuk deuk deuk 
eng eng eng eng eng 
pier pier pier pier pier 
baas baas baas baas baas 
maag maag maag maag maag 
fout fout fout fout fout 
ton ton ton ton ton 
bok bok bok bok bok 
weeg weeg weeg weeg weeg 
zat zat zat zat zat 
kap kap kap kap kap 
gong gong gong gong gong 
rem rem rem rem rem 
lacht lacht lacht lacht lacht 
juf juf juf juf juf 
wak wak wak wak wak 
ring ring ring ring ring 
hij hij hij hij hij 
zout zout zout zout zout 
kip kip kip kip kip 
zink zink zink zink zink 
dauw dauw dauw dauw dauw 
vlug vlug vlug vlug vlug 
lef lef lef lef lef 
lucht lucht lucht lucht lucht 
zwaar zwaar zwaar zwaar zwaar 
stek stek stek stek stek 

 


