
2

1

4

3

Bo en An gaan sporten

Dat doen ze in het bos.

Ze gaan rennen en springen.

Als ze klaar zijn, hebben ze het warm.

3

2

1

4

Ik pak de bal.

Die gooi ik naar de kegels.

De kegels vallen om.

Er blijven er nog twee staan.

4

3

2

1

Pim ziet iets leuks.

Het is een bal.

Hij pakt de bal

En schopt de bal weg.



2

1

4

3

Bo en An gaan sporten

Dat doen ze in het bos.

Ze gaan rennen en springen.

Als ze klaar zijn, hebben ze het warm.

3

2

1

4

Ik pak de bal.

Die gooi ik naar de kegels.

De kegels vallen om.

Er blijven er nog twee staan.

4

3

2

1

Pim ziet iets leuks.

Het is een bal.

Hij pakt de bal

En schopt de bal weg.



2

1

4

3

Bo en An gaan sporten

Dat doen ze in het bos.

Ze gaan rennen en springen.

Als ze klaar zijn, hebben ze het warm.

3

2

1

4

Ik pak de bal.

Die gooi ik naar de kegels.

De kegels vallen om.

Er blijven er nog twee staan.

4

3

2

1

Pim ziet iets leuks.

Het is een bal.

Hij pakt de bal

En schopt de bal weg.



2

1

4

3

Bo en An gaan sporten

Dat doen ze in het bos.

Ze gaan rennen en springen.

Als ze klaar zijn, hebben ze het warm.

3

2

1

4

Ik pak de bal.

Die gooi ik naar de kegels.

De kegels vallen om.

Er blijven er nog twee staan.

4

3

2

1

Pim ziet iets leuks.

Het is een bal.

Hij pakt de bal

En schopt de bal weg.



2

1

4

3

Bo en An gaan sporten

Dat doen ze in het bos.

Ze gaan rennen en springen.

Als ze klaar zijn, hebben ze het warm.

3

2

1

4

Ik pak de bal.

Die gooi ik naar de kegels.

De kegels vallen om.

Er blijven er nog twee staan.

4

3

2

1

Pim ziet iets leuks.

Het is een bal.

Hij pakt de bal

En schopt de bal weg.



2

1

4

3

Bo en An gaan sporten

Dat doen ze in het bos.

Ze gaan rennen en springen.

Als ze klaar zijn, hebben ze het warm.

3

2

1

4

Ik pak de bal.

Die gooi ik naar de kegels.

De kegels vallen om.

Er blijven er nog twee staan.

4

3

2

1

Pim ziet iets leuks.

Het is een bal.

Hij pakt de bal

En schopt de bal weg.



2

1

4

3

Bo en An gaan sporten

Dat doen ze in het bos.

Ze gaan rennen en springen.

Als ze klaar zijn, hebben ze het warm.

3

2

1

4

Ik pak de bal.

Die gooi ik naar de kegels.

De kegels vallen om.

Er blijven er nog twee staan.

4

3

2

1

Pim ziet iets leuks.

Het is een bal.

Hij pakt de bal

En schopt de bal weg.


