Winkeltje spelen
Met Flip de beer
Flip doet boodschappen in de winkel. Hij koopt aardbeien, zeep en krab.
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪
Hallo allemaal, vandaag gaan we winkeltje spelen! Bob is de winkelmeneer en Fleur, Sanne
en ik zijn de klanten. Eerst kopen we een visje uit de diepvrieskist.
Kan ik u ergens mee helpen? Ja, wij willen zo graag de aardbeien. Mmm, lekker aardbeien!
Tja. Wil je nog iets? Ja. Paddenstoelen. Doe er maar drie. Zo, drie paddenstoelen. Mogen we
graag macaroni? Nee, dit was maïs. Maïs.
In de winkel staan heel veel spullen. Je kunt er van alles kopen. Zo, een doosje eieren. Hm,
nn, nn, ja. En wat moeten we nou nog meer nodig? Brood…
Als iets op is, zet de winkelmeneer er weer iets nieuws neer. En als je iets niet kan vinden,
dan vraag je het aan de winkelmeneer, die weet waar het ligt.
Weet je waar de zeep is? Ja hoor. De zeep, de zeep, waar is de zeep? Wij konden het niet
vinden. Ja, gevonden! De zeep! Alsjeblieft.
Wij hebben een boodschappenlijstje meegenomen. En daarop staat wat we allemaal willen
kopen in de winkel.
Nou, dat is nog een heel moeilijk woord. Volgens mij was dat een krab. Ja. Ja. Oh ja. Een
krab. Wow, zo, dat is een groterd!
Bij de kassa gaan we.
Ja, de krab was het laatste, dus nu gaan we naar de kassa. En bij de kassa moet je betalen.
De winkelmeneer kijkt wat je hebt gekocht en met een speciaal apparaatje kan hij zien
hoeveel het kost. Dat heet een “scanner”.
40 cent.
En ik help mee, zo, om de boodschappen in de tas te doen. Wow, dat grote ding, die krab,
oew.
20 Euro. Okay.
Zo, nu nog betalen en dan zijn we klaar met boodschappen doen. Het is heel erg leuk in de
supermarkt. Nu nog het karretje terugzetten en klaar!
Dag meneer van de winkel. Dag dames. Dag meneer van de winkel! Tot de volgende keer!

