
Wiebe en Lina 

gaan naar 

een Lekker Fit!  

school





Wat doet 
Wiebe voor 
hij naar 
school gaat?

Wiebe is 4 jaar. 

Hij gaat vandaag voor het eerst naar school. 

Naar de kleuters. 

Thuis eet hij eerst een lekkere boterham.



Hoe gaat 
Wiebe naar 
school?

Mama brengt Wiebe naar school. 

Hij gaat op de step. 

Wiebe neemt een tas mee. 

Wat zou daar in zitten?



Op school geeft hij juf een hand. 

Alle kinderen zitten in de kring. 

De juf leest een boek voor. Dat is leuk! 

Het is een verhaal over een konijn, dat graag wortels eet.



Wat 
trakteert 
Lina?

Na het voorlezen mogen de kinderen knippen 

en kleuren.

Dit is Lina. Zij is vandaag jarig. Ze is al 5 jaar.

Zij mag Lekker Fit! trakteren.

Wat een feest.



Dan mag je je tas pakken.

Maar… waar is de tas?

Wiebe schrikt. Zijn tas is kwijt!

Heeft iemand hem meegenomen?



Waar is 
de tas van 
Wiebe?

Juf vraagt: Wie heeft de tas van Wiebe gezien?

Hij is groen.

Lina weet het. De tas is onder de kapstok gevallen.

Gelukkig. Wiebe heeft zijn tas terug.



In de tas van Wiebe zit een flesje water en een banaan. 

Mama heeft gisteren fruit gekocht op de markt.  

En vanmorgen een flesje gevuld met water uit de kraan. 

Dat is fijn, want hij heeft best dorst!



Wat eten 
Lina en 
Wiebe
tussen de 
middag?

Tussen de middag eten alle kinderen een boterham.  

Lina heeft ook een paar

tomaatjes meegenomen. 

Wiebe mag er twee hebben.  

Dat is lekker!



Het is tijd voor de gymles. 

Kan Wiebe zichzelf al aan- en uitkleden? 

Ja, het lukt. 

Wiebe en Lina vinden bewegen heel leuk.



Wat kun je 
niet op het 
speelplein 
doen?

In de middag oefenen ze met tellen. 

Hoeveel appels zie je? 

En hoeveel wortels?



Aan het einde van de dag is er nog tijd om buiten te spelen. 

Je kan buiten veel leuke dingen doen. 

Met de bal spelen, rennen of in de zandbak graven!



 Papa staat bij het hek. Vandaag haalt hij Wiebe op. 

 Wiebe rent naar hem toe. 

Het was leuk op school. 

“Mag ik morgen weer?”

Wie komt 
Wiebe 
halen?



Tot morgen Wiebe!
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