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pop-it lezen kern 10, versie 3 

1 2 3 4 5 6 
bomen Daar is 

Toon. 
 

Toon is een 

heertje. 
 

Hij is een 

heertje met 

een hond. 
 

Hij is een 

net heertje 

met een 

hond aan zijn 

pink. 

huur Huub maakt 

een berg. 
 

Hij maakt 

een berg 

van hooi. 
 

Hij maakt 

die berg in 

de schuur. 
 

Huub maakt 

in die berg 

een bed van 

hooi. 

vang orde 

nagel huren pink dan 

laten kuren hond spierpijn 

loten keren strijk berg 

boten keer kracht koorts 

boren ruim ballen kraai 

buren Toon zeildoek Huub 

ma rug heertje jeugd 

maken nu buiten schrik 

taken tijd rauwe hooi 
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