
@jufjoni_ www.jufjoni.nl 

pop-it lezen kern 10, versie 1 

 

1 2 3 4 5 6 
schreeuw De hond van 

Jo is op 

zoek. 
 

Hij is op 

zoek naar 

een zoutje. 
 

Hij speurt 

naar een 

zoutje. 
 

De hond van 

Jo lijkt wel 

een 

speurhond 

dun Gijs zit in 

de bobslee. 
 

Hij zit in de 

bobslee en 

maakt een 

bocht. 
 

Hij maakt 

een scherpe 

bocht met 

de bobslee. 
 

In die bocht 

grijpt hij 

Tuur snel 

vast 

onze spruit 

kieuw dauw speurhond bloed 

uw gul zoutje Gijs 

schat lied rondreis denk 

luw Jo Mirte scheert 

sluw sta surft grijp 

dauw groei gids jong 

duw schuin brand haard 

niet dunst kracht Tuur 

ruw schrob zwaai veerboot 
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