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Sammy komt op school. ‘Waar is je huiswerk?’ vraagt Dreus. 
‘Mijn hond heeft het opgegeten,’ zegt Sammy. De volgende dag 
komt Sammy alweer zonder huiswerk op school. ‘Je hond heeft je 
schrift zeker weer opgegeten?’ bromt Dreus. ‘Nee hoor,’ zegt 
Sammy, ‘mijn moeder!’

Er komt een kip een eethuis 
binnen. Ze zegt tegen de 
ober: ‘Voor mij alleen wat 

zout en een eierdopje. Voor 
de rest zorg ik zelf wel!’

Jackie: ‘Ik wou dat ik in de 
middeleeuwen leefde. En 

weet je waarom? 
Dan hoefde ik op school niet 

zo veel geschiedenis te 
leren!’

Twee baby’s zitten 
in een box. Zegt de een 

tegen de ander: ‘Wil je mijn 
zelfgemaakte chocopasta 

proeven?’

Aukje doet een interview met een goochelaar. 
Aukje: ‘Wat is uw beste truc?’ 
De goochelaar: ‘Meisjes doormidden zagen.’ 
‘Is dat ingewikkeld?’ vraagt Aukje. 
Goochelaar: ‘Nee hoor, dat kon ik als kleuter al.’ 
Aukje: ‘Hebt u ook zusjes?’
Goochelaar: ‘Ja! Zes-en-een-half!’ 

Welk dier bestaat 
voor 75% uit wol?

Een wolf!

Hoe noem je een 
teek die danst? 

Een discotheek.

Welk woord heeft geen klinkers en bestaat uit twaalf letters? 

Zandweggetje.

Het kleine broertje van Anna peutert 
de hele tijd in zijn neus. Dan vraagt 
de juf streng: ‘Waarom peuter je in 
je neus?’ Zegt het kleine broertje: 
‘Dit is toch de peuterschool?’
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