Snoeppiňata
Wie slaat 'm stuk?
Kinderen spelen met een snoeppiňata. Er zit van alles in!
De kinderen zijn in het park. Wat hebben ze meegenomen? Dit is een mooie tak. Zo. Een
touwtje erdoorheen. Hartstikke goed. Kom maar deze kant op, voorzichtig.
Een lieveheersbeestje met allemaal gekleurde lintjes. Mooie slingers. Ik moet effe een grote
knoop leggen. Het lieveheersbeestje hangt in de boom. Keurig precies in het midden.
Wat zou er gaan gebeuren? Ze gaan om de beurt aan de touwtjes trekken. Nou, en dan
gaan we eens effe kijken wie als eerste aan het touwtje mag trekken.
Iene miene mutte, die is de baas, Jamie mag als eerste aan een touwtje trekken! Okay,
spannend, nou, trek maar heel hard! Trekken, trekken, trekken! Nou mag Joris trekken.
Deze.
Dat lijkt me een hele goede! Oh, dat zal je altijd zien! Nou Jente, misschien ben jij de
geluksvogel die het goede touwtje te pakken heeft. Nou, het is wel spannend,
lieveheersbeestje, je houdt het wel spannend hoor! Nou, Jente, ga jij het eens goed doen.
Kan je het goed zien? Zo hard trekken als je zelf kan, zo hard trekken, mag trekken. Wat
gebeurt daar? Wat gebeurt daar?
Ooh, er valt allemaal snoep en confetti uit!
Het is een snoepjesfeest! Dat is leuk!
Wat een hoop snoepjes zijn eruit gevallen!
Jaaa!!!
Weet je wat, we gaan het allemaal in een grote zak doen en dan gaan we lekker op de bank
zitten, en dan gaan we eens effe kijken of wij lekkere spulletjes uit het lieveheersbeestje
hebben gekregen. Volgens mij hoeven wij vanavond niet meer te eten, zoveel snoep hebben
wij. Wil jij er zo één? Ja.
Maar we moeten vanavond eten. Mmm, dat smaakt lekker! Rozijntjes en koekjes.
Wat lekker zeg, zitten wij hier te snoepen! Mmm, dag!
Dag allemaal!

