
RUPERT EN OSCAR
Reis mee met Rupert naar het Verenigd Koninkrijk

Babs Vandecruis



1

one

lef
t right

Dit is Rupert Dit is Oscar



2

two

lef
t right

Kijk daar, hoog in de lucht!

Dat is de raket van Rupert.

Hij gaat landen.

KIRIKIRIBOEM   PLOEF

Rupert stapt uit.

Hello Rupert!  Dag Rupert!

Welkom in het Verenigd Koninkrijk!



3

three

lef
t right

Rupert wandelt door de stad Londen.

Er rijden heel veel taxi’s en dubbeldekkers.

TOET   TOET   

     BROEM    BROEM

Rupert is op zoek naar het paleis.



4

four

lef
t right

Hij neemt zijn kaart en zoekt

Buckingham Palace.

In dit paleis woont de koningin

als ze in Londen is.

Het paleis wordt bewaakt door wacht Oscar.



5

five

lef
t right

Oscar lijkt wel een standbeeld.

Hij mag alleen bewegen als hij 

wordt afgelost door een andere 

wacht.

OSCAR



6

six

lef
t right

Oei! Rond het hoofd van Oscar vliegt een bij.

En daar zijn er nog twee.

Oscar krijgt het benauwd.



7

seven

lef
t right

Er blijven bijen komen.

Arme Oscar.

Rupert kan het niet langer aanzien.



8

eight

lef
t right

Hij neemt de lekkere cake en

wandelt ermee tot in de buurt 

van Oscar.

De bijen ruiken de 

heerlijke geur en 

komen erop af.



9

nine

lef
t right

Alle bijen zijn weg. Oscar is gered! 

Hij geeft Rupert een dikke knipoog.

En Rupert? Die drinkt verder thee, 

maar nu zonder cake.

Die heeft hij laten staan.

 HIK   HIK



10
lef

t right

ten

Hé, Rupert. Je hebt de hik!

HIK   HIK

Ja, ik moet weer verder. 

Tijd om te vertrekken!

Tot ziens, Oscar!

Tot ziens, Rupert!

   Goodbye!



Woordenschat

United Kingdom 0 nul zero

   L links left 1 een one

   R rechts right 2 twee two

dag hello 3 drie three

tot ziens goodbye 4 vier four

5 vijf five

ja yes 6 zes six

nee no 7 zeven seven

 AUB alstublieft please 8 acht eight

dank u thank you 9 negen nine

het toilet the restroom 10 tien ten
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