
Er liggen ringen op de bodem. 
Wie duikt er eentje op?

Ik! 
Geen punt.

Dat is 
de stop!
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 Niet lachen! 
Dat is niet 

aardig! 
Haha!

O ja! 
Hahaha! 

Wat zijn jullie 
grappig!Hahaha … 

Alle mensen 
lijken hier –hihi-  

 op een dier!

Waar lachen 
jullie om?

Waarom 
zegt ze dat?

Ik snap 
er ook niks 

van.

Hahahaha!
Net een kikker!

En zij daar! Ze 
lijkt wel een gier.

Pft!

 Veel plezier! Ik zie 
jullie straks weer!

Kom, Rolf! 
Deze kant op!

Je 
hebt gelijk! 

Haha! 

Kijk! Die man daar! 
Hij lijkt op een 

walrus!
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Ho  jongens!
Straks gaat de bal nog 

door een ruit!
Ga 

ergens anders 
spelen.

Ga ergens anders 
spelen!

Wat een herrie!
Ga ergens anders 

spelen!

Waarom gaan jullie niet 
buiten spelen?
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Wauwie ! Dat ziet 
er gezellig uit !

Dat moet ik van 
dichtbij zien !

Beh ! Jij bent geen schaap ! 
Wat doe jij hier?

     Au ... 
 Ik ben Bruno. 

Mijn familie is bever. 
Maar ik niet !

Met hoeveel 
zijn jullie hier?

Dat weten
 we niet.

Elke keer 
als we beginnen 

te tellen, vallen we
 in slaap.

We worden beschermd 
door de hekken die onder 

stroom staan. Beh !

Aha. Dus dat was 
wat ik voelde ...

Beh ! En we mogen zoveel     
    gras eten als we willen !

Eten jullie 
gras?

Zit niet zo te mekkeren ! 
                      Beh !

                      Het is super ! 
                        We hebben een 

                       groot veld om op 
                       te spelen.

Hoe is het 
om schaap te 

zijn? Saai ...
Beh.

Ik wil een ander dier 
worden, omdat ik het 
zwarte schaap van de 

familie ben ...

Beh!
 Ik ook!
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Ja! Probeer het 
maar! Beh!

Nee, 
het is : 
”beh”. Dat ziet er 

beter uit!

Heerlijk !
Beh?

Wie?

Beh !

Beeeh !
Beeh !

Beh! We hebben ook voer in 
deze bak.

Wat hebben jullie het leuk ! 
          Ik word ook schaap !

   Beh. Er is iets dat je 
nog niet weet ...

Even proberen ! 

Beh ! Blijf uit de buurt 
van de boer.

             Het is helemaal niet leuk om 
schaap te zijn !

Beh heh heh ! 
Ik waarschuwde 

je nog !

Bah!

De boer !
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