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aa bee see



is het begin van het alfabet.
Je zegt aa, bee, see en gaat door tot zet.A



B

C

is de bee van boom en bos.
Een letter zo dik als de buik van Vos.
B is belangrijk
want beeld je eens in:
van elk boek
is B het begin.

is van keek en klinkt als see
dus zeg je seek en je schrijft cake.
Of zeg je sake en schrijf je ceek?
Hou op zeg! Dit houdt geen steek!



wat doen we daarmee?
Denken of dromen?
Nee.
Doe hem maal twee.
Dan heb je hem dubbel
als midden in miDDen
of zet er een i voor.
Is dat geen idee?

D



speelt een spel.
Let maar eens op!
E zet de letters op hun kop.
Want soms is E ie
en soms is E ei
of oe, of eu, met een klinker erbij.
Zet je E dubbel, dan hoor je ‘ee’.
Maar staat hij in ‘het’, 
dan doet hij niet mee.
E is een rakker en een schavuit.
Hop, gooi di. d.ks.ls. bo.f .ruit!

E



is niet oef en F is niet af.
F is ef als in effen en lef.
F is ook fa van do, re, mi
van fluitje, fles en fantasie.
Met F begint het fijne feest
voor Vos en Haas
die op reis zijn geweest.

F



is de gee van geeuw en gaap
goeiemorgen, ik heb nog slaap.
G is ook de gee van griep
die kreeg Haas terwijl ze sliep.
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