
 

Vormen zoeken 
Met Flip de Beer 
 

Flip gaat samen met Sandra, Bram en Jara naar het museum. Welke vormen zouden ze 
daar allemaal kunnen ontdekken? 
 
Ik ben Sandra. Hallo, ik ben Jara. Hallo, ik ben Bram en wij gaan met Flip naar het museum. 

Ja, vandaag gaan we naar het museum. We gaan rondjes, vierkanten en driehoeken 
zoeken. 

Daar is al een rondje! En Sandra heeft een driehoek gevonden! Wat een grote! 

Een driehoek. 

En Bram een vierkant. Nu gaan we naar binnen. Misschien vinden we ze daar ook wel. 

Hallo!!! Wat een mooi museum zeg! Even kijken wie er het eerste wat vindt. Ja, een 
driehoek! 

Bram zoekt een vierkant. Even kijken waar er één is. Ja! 

Dit is een heel groot rondje. 

Ja, goed zo Jara, een rondje in een vierkant! 

Een driehoek. Driehoek, driehoek. Driehoek, driehoek, driehoek. Alleen maar driehoek. Heel 
veel driehoeken. Wat is het leuk in het museum! 

In dit schilderij staan vast ook wel vierkantjes en rondjes. Dan moet je heel goed kijken. 

Daar is een rondje. 

Ja. Ze hebben ook beelden in het museum. Hele mooie beelden. Misschien vinden we hier 
ook wel een driehoek. 

Ik loop een rondje! Hier kan je een rondje lopen. Ik ren een rondje. 

Ik loop een vierkantje. En daar kan je een vierkantje lopen. 

Wat is dit voor een ding? Hier kan je door de rondjes heen klimmen. En dan kan je een drie-
hoek lopen. 

Een beetje een gek ding is dit zeg. 

Ja. 



 

Ik snap het ook niet. Nou gaan we zelf iets maken. Het lijkt wel een huisje. 

Dit is een beetje een grote driehoek. Met een zon. Hier, een beetje een grote zon. 

Deze hier. Wat wordt dat? Hé, dat lijkt wel die muis van de tekenfilms! Met een hoedje op. 
Hij is met een muts op. 

Ik vond het hier heel leuk! Dag, tot de volgende keer! 


