Naar de dierentuin
Met Moffel en Piertje
De handpoppen van Moffel en Piertje gaan naar de dierentuin! Ga je mee?
Moffel en Pier in de dierentuin, hebben jullie ook neushoorns gezien daar? Ja. Nou, zie je
wel, zie je wel. En giraffen? Ja. En wat voor dieren hebben jullie nog meer gezien in Artis?
Insecten. Insecten? Heb jij insecten gezien Moffel? Ja. Wat voor dieren heb jij wel eens
gezien in Artis? Eh, een giraffe. Ja. Een giraffe ja, nou ja, ja, er zijn er vast wel twee.
Een neushoorn. Een neushoorn. Toen jullie bij het hek waren, wat was er met het hek? Het
was gesloten. Het hek was gesloten. Wat zou er dan gebeurd zijn? Wat hebben jullie toen
gedaan? Wat gebeurde er toen? Dat weet ik niet.
Nee. Wie heeft er een idee? Wat kunnen ze gedaan hebben? Geef jij Moffel eens aan Kahn.
En geef jij Pier eens aan Pjotr. Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Het hek is dicht en toen?
Wat denk je?
Misschien gingen ze op de giraffe klimmen en toen gingen ze van het hek eraf. Dus jullie
zijn ontsnapt, hoe zijn jullie nou ontsnapt? Ja, de lieve giraffe. En wat heeft ie gedaan?
Ze hebt, zij ging met zijn lange nek zo doen bij het hek en toen was het op naar beneden,
en toen gingen ze mee, naar beneden, en iets gedaan toen, had iets heel grappigs gedaan
en toen konden wij erop.
Ik weet, dat Moffel en Pier vinden het wel altijd heel leuk om dat verhaal te spelen met
elkaar. Dan spelen ze weer dat ze weer in de dierentuin lopen en dat het donker wordt. Is
het een idee, zullen we de poppenkast hier neerzetten?
Ja! Laat Pier eens zien hoe snel jullie kunnen zijn! Ja!!!
Nou, we willen ook naar huis toe, waar is ons huis? Ik zie allemaal dieren. Piertje, kijk,
Piertje, kijk uit!!! Ga nou zitten! Ga nou zitten! Huppakkee, zit!
En toen gingen we uit het hek. En we zagen een groot gebouw en ik dacht: “nu kunnen wel
hier eventjes wonen”. En Piertje vond het maar niks, hè Piertje? Nee. Moffel? Ja?
Weet je aan welke kant jouw huis is? Deze.
Gelukkig. Is het afgelopen?
Ja!!!
Applaus!
Ik woon bij mijn zus.

