
je�y jordahl

Wat is er
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Wat �n

kanjer!

Het is de 

gr�tste die 

ik gevangen 

heb!

Hij is du�el zo gr�t 
als de andere!

Wow!
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Ieder�n bij jou 
thuis is zo m�i 

en slank!

Wat is er eigenlijk met      
     jou gebeurd?

Je bent er vast 
                    �n van de

                           melkboer.
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Hahahaha!

Ik ga
het water

 uitproberen.

Ach joh, ik m�k m�r �n grapje.

Ha... ha...
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Ik h�t 
je...

Jij bent te 

gr�t!
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Lene en ik 
schrijven over 
kn�gdieren en 
h�sachtigen.

T�rlijk! Ju�ie
doen toch a�es samen.

Mhm! En Lene
h�ft �n hamster 

en ik heb �n konijn.

Het id� dat waterzwijnen en 
hamsters ergens familie zijn, 
terwijl hamsters zo klein en 
waterzwijnen 

 zijn!!

W�t je wat het gr�tste 
kn�gdier ter wereld is?
Een waterzwijn - die is even
gr�t als
�n hond!!

We doen op sch�l 

�n project over 

dieren.

Binnenwerk_Wat is er met jou gebeurd@1.indd   15 27-10-21   15:35



Waterzwijnen! Hoe w�t je 
dat a�em�l? We g�n schrijven 

over het waterzwijn, de 

le�ing, muis, woestijnrat, 

cavia, bever, het konijn 
nat�rlijk...

     ... en de dwergmuis,    
      muskusrat, bosmuis, 
  �kh�rn, bruine rat, 
zwarte rat en hamster; 
   die Lene h�ft.

Zo te horen 
heb je dit 

helem�l onder 
controle.

Ik ben om vier 
�r thuis, dus 

we eten om 
halfvijf.

Oké!

ja.

Lene’s ouders 
he�en �n dieren-

encyclopedie.
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