
Om             wordt Rupsje Nooitgenoeg wakker.
Dan eet hij zijn ontbijt.

Zet de grote wijzer op de 12
en de kleine wijzer op de 7.

Hoe laat is het, Rupsje Nooitgenoeg.indd   1 28-08-15   09:23
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een bezoekje aan de bloemen.
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Om             speelt het zeepaardje
in het wiegende zeewier.
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en de kleine wijzer op de 3.
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