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Het extra kloeke 
moppenboek
                           

Helen van Vliet, Agnes Wijers 
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Lees en lach!

In dit extra kloeke boek staan veel moppen 
én raadsels.
Over beroepen, school, dieren en nog veel meer!
Bij theaterlezen lees je samen hardop voor aan 
publiek: je klas, je vriendjes of je familie.
Ieder leest zijn eigen rol.
Een paar keer goed oefenen en dan optreden maar.
Het applaus is voor jou!

Van 8 tot 99 jaar

Uitgever i j   De  Ink tv i s

inktvis.nl
theaterlezen.nl

Organiseer je eigen

Mini Moppen Festival
Op theaterlezen.nl vind je 

extra moppen, tips, 

te downloaden posters en 

uitnodigingsfl yers.

Met handig register op beroepen, dieren en nog meer

Lachen met theaterlezen

Meer theaterleesmoppen 

vind je in dit eerste deel:

Het kloeke 
moppenboek

Helen van Vliet, Agnes Wijers 
en Elseline Knuttel
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Lees en lach!

In dit kloeke boek staan veel moppen. 
Je leest deze moppen samen, hardop.
Om de beurt een stukje.
Met kinderen in je klas, de juf of de meester.
Met je ouders of de buren, kijk zelf maar. 
Ieder leest zijn eigen rol.
En dat kan op school, op de camping,
tijdens een feestje of lekker thuis op de bank.
Wat je nodig hebt?
Dit boek, je stem, één of meer meelezers en… publiek. 
En dan? 
Applaus voor jou!

Van 8 tot 99 jaar

Uitgever i j   De  Ink tv i s

www.inktvis.nl

Gratis theaterleesmoppen?

Kijk op: www.leesletters.nl/Theaterlezen/Theaterleesmop 

Daar vind je nog meer theaterleesmoppen die je gratis 

kunt downloaden!

Lachen met           
       theaterlezen

Deze theaterleestekst is gratis te downloaden. Het is een voorproefje uit:
Het extra kloeke moppenboek - Lachen met theaterlezen, door Helen van Vliet, 
Agnes Wijers en Elseline Knuttel. Uitgeverij de Inktvis.
In het boek staan nog veel meer grappige moppen en raadsels over beroepen, dieren 
en school. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en via inktvis.nl.
Organiseer je eigen Mini Moppen Festival! Voor meer informatie: theaterlezen.nl.



2

Jongens en meisjes, ik heb een vraag voor jullie.
Hoeveel dagen zitten er in een week?
Wie weet het?

Dat is een super simpele vraag, juf!
Die weet ik: dat zijn er vijf.

Weet je dat wel zeker, Alex? Vijf??
Leg eens uit hoe je daarbij komt.
Welke dagen zijn dat dan?

Nou juf, dat is makkelijk zat.
Dat zijn vandaag, gisteren, eergisteren, morgen en 
overmorgen!

juf

Alex

juf

Alex

juf Alex

Dagen tellen


