
RUPERT EN HECTOR
Reis mee met Rupert naar Frankrijk

Babs Vandecruis



1

un

ga
uc

he droite

Dit is Rupert Dit is Hector



2

deux

ga
uc

he droite

Kijk daar, hoog in de lucht!

Dat is de raket van Rupert.

Hij gaat landen.

KIRIKIRIBOEM   PLOEF

Rupert stapt uit.

Bonjour Rupert!  Dag Rupert!

Welkom in Frankrijk!



3

tres

ga
uc

he droite

Rupert wandelt tussen 

de zonnebloemen.

Hij heeft honger.

Zijn buikje gromt.

GRRROM   GRRROM

Weet iemand de weg naar de bakker?

Hector weet de weg.

Samen gaan ze op pad.



4

quatre

ga
uc

he droite

Bij de bakker kopen ze twee 

stokbroden.

Rupert wil ook nog een

lekker stukje Franse kaas.



5

cinq

ga
uc

he droite

Dat kopen ze in een kaaswinkel. 

Ze wandelen verder.

Maar Hector voelt zich niet lekker. 

Hij ziet helemaal groen.



6

six

ga
uc

he droite

Hector lust graag kaas maar kan 

niet tegen de geur. 

Hij wordt er ziek van.

Rupert heeft een oplossing.



7

sept

ga
uc

he droite

Rupert geeft Hector een wasknijper.

Hector zet hem 

op zijn neus en 

ruikt niets meer. 

Hij voelt zich alweer beter.



8

huit

ga
uc

he droite

Hector wil Rupert bedanken.

Bedankt Rupert, wat een goed idee.

Rupert verstaat er niets van.

Bedankt Rupert, wat een goed idee.

Rupert kan zijn lach niet inhouden HAHAHIHI...

(Hector zegt met dichtgeknepen neus)

(Hector zegt met dichtgeknepen neus)



9

neuf

ga
uc

he droite

De twee vriendjes krijgen de slappe lach.

Als ze nog willen praten, zal de wasknijper er 

weer af moeten.

Er zit dus maar één ding op.

Eerst alles opeten

SMAK SMAK

         HIK   HIK



10
ga

uc
he droite

dix

Hé, Rupert. Je hebt de hik!

HIK   HIK

Ja, ik moet weer verder. 

Tijd om te vertrekken!

Tot ziens, Hector!

Tot ziens, Rupert!

   Au revoir!



Woordenschat

Frankrijk France 0 nul zéro

   L links gauche 1 een un

   R rechts droite 2 twee deux

dag bonjour 3 drie trois

tot ziens au revoir 4 vier quatre

5 vijf cinq

ja oui 6 zes six

nee non 7 zeven sept

 AUB alstublieft s’il vous plaît 8 acht huit

dank u merci 9 negen neuf

het toilet les toilettes 10 tien dix
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