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les 13 Winter

Bijlage 1: Winterzinnen

De wind steekt op
Het is zó koud, dat ik sta te 

klappertanden

In een oogwenk lag er een meter 
sneeuw

Er moet hout gekapt worden, dus 
we gaan de handen uit de mouwen 

steken

Ademloos keek ik hoe de wind om 
het huis raasde

Ik ben door het dolle heen, want we 
gaan sleeën!

Ik had mij verheugd op de eerste 
sneeuw

Ik sprong een gat in de lucht toen ik 
hoorde dat we ijsvrij kregen

Toen ik door het ijs was gezakt, had 
ik overal kippenvel

En dan nu een daverend applaus 
voor de mooiste sneeuwpop!

We moeten nog veel zout strooien, 
dus we gaan snel aan de slag

Langzamerhand durven de vogels 
tevoorschijn te komen

Zijn oorwarmers nou ouderwets of 
juist modern?

Ademloos keek ik naar het prachtige 
vuurwerk

Ik kon mijn evenwicht niet meer 
bewaren toen ik over de gladde brug 

liep

Ik ken een leuk kunstje: met je 
klompen in de sneeuw lopen, dan 

plakt het eronder
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Ik geef een teken als het 
sneeuwballengevecht begint

De Deense schaatser heeft een 
voorsprong

Er is te weinig voedsel waardoor de 
reeën bijna verhongeren

Wat een ellende met al die regen 
van de afgelopen tijd

Ik verlang ontzettend naar de zomer De westenwind steekt op

De verslaggever legt uit hoe de 
boom kon omwaaien

Het doel van de reis is Oostenrijk

Het ging als een lopend vuurtje 
rond dat de ijsbaan geopend was

Ik ging even een kijkje nemen bij de 
levende kerststal

Het was een heldere winternacht en 
we probeerden met de sterrenkijker 

de grote beer te zien

Toen ik zag dat het gesneeuwd had, 
ging ik vliegensvlug naar buiten

De man keek ernstig toen het 
strooizout op was

In de kerstvakantie brengen we vaak 
een kaarsje naar het kerkhof
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