
RUPERT EN SEM
Reis mee met Rupert naar Nederland

Babs Vandecruis



1

een

lin
ks

rechts

Dit is Rupert Dit is Sem



2

twee

lin
ks

rechts

Kijk daar, hoog in de lucht!

Dat is de raket van Rupert.

Hij gaat landen.

KIRIKIRIBOEM   PLOEF

Rupert stapt uit.

Dag Rupert!

Welkom in Nederland!



3

drie

lin
ks

rechts

Rupert wandelt en geniet 

van de kleurige tulpen.

Naast de wei met tulpen 

ziet hij een raar huis.

Het is heel hoog, een beetje 

zoals een toren, en het 

heeft  vier armen.



4

vier

lin
ks

rechts

Rupert is nieuwsgierig.

Hij wil meer weten over het huis.

In de wei ernaast staat Sem.



5

vijf

lin
ks

rechts

Rupert vraag aan Sem waarom het huis 

armen heeft.

Het huis is een molen en 

de armen zijn wieken!

De wind houdt de wieken in 

beweging.

En de wieken laten binnen in 

de molen een wiel draaien.



6

zes

lin
ks

rechts

Rupert hoort vrolijke muziek 

en veel gegiechel.

Het geluid komt van 

naast de molen.

Hij ziet drie 

dansende meisjes.



7

zeven

lin
ks

rechts

De meisjes zijn hevige voetbalsupporters en 

oefenen hun dansje. 

Doe je mee Rupert?

Natuurlijk!.



8

acht

lin
ks

rechts

Plots komt er vanuit het niets 

een grote plens water. 

De meisjes zijn doornat.

Ik ben de tulpen aan het besproeien en ik heb 

niet goed uitgekeken, verontschuldigt Sem zich.



9

negen

lin
ks

rechts

En hoe moeten we onze kleren nu drogen, 

vragen de meisjes?

Daar heeft Rupert een 

oplossing voor.

        HIK   HIK



10
lin

ks
rechts

tien

Hé, Rupert. Je hebt de hik!

HIK   HIK

Ja, ik moet weer verder. 

Tijd om te vertrekken!

Tot ziens, Sem!

Tot ziens, Rupert!

   Tot ziens!



Woordenschat

Nederland Nederland 0 nul nul

   L links links 1 een een

   R rechts rechts 2 twee twee

dag dag 3 drie drie

tot ziens tot ziens 4 vier vier

5 vijf vijf

ja ja 6 zes zes

nee nee 7 zeven zeven

 AUB alstublieft alstublieft 8 acht acht

dank u dank u 9 negen negen

het toilet het toilet 10 tien tien
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